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د.محەمەد ئەرکون 
بیرمەندی هزری ئیسالمی

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد



ئاشنابوون بە ئەرکون 6

 ناساندنی ئەرکون

ئەقڵی  رەخنەگری  توێژەرو  بیرمەندو   )2010-1928( د.محەمەدئەرکون 

ئیسالمییەو پسپۆرە لە بواری فیكری ئیسالمیدا، خاوەنی دەیان كتێب و سەدان 

وتارە دەربارەی رەخنەگرتن لە ئەقڵی ئیسالمی و هەڵوەشاندنەوەی كەلەپوری 

ئیسالمی،ئەرکون لە میانی ژمارەیەك میتۆدی زانستیی تازە، بەتایبەتی میتۆدی 

ئەنترۆپۆلۆجی،  و  سۆسیۆلۆجی  مێژووگەرایی و  و  سیمیۆلۆجی  زمانەوانی و 

لێكۆڵینەوەی لە بارەی فیكری ئیسالمی ئەنجامداوە، واتە هەمان ئەو میتۆدانەی 

مەسیحی  كەلەپووری  بەسەر  خۆرئاوا  فەرەنسەو  بیریارانی  كە  بەكارهێناوە، 

زانستیی  دەرەنجامی  كۆمەڵێ   گەیشتوونەتە  كردووەو  پراكتیزەیان  ئەوروپیدا 

گرنگ.

شۆڕشێكی  كە  بیریارانەیە  ئەو  وەچ��ەی  بە  سەر  محەمەدئەرکون  د. 

ئیپستیمۆلۆجی و میتۆدییان لە فیكری هاوچەرخی مرۆڤایەتیدا بەرپاكردووە، واتە 

سەر بە وەچەی میشێل فۆكۆو پیێر بوردیۆو دێریداو فرانسوا فوریەیە، نیو سەدەیە 

خۆرئاوایی  ئەوروپی و  زانستیی  بیری  میتۆدو  پارسەنگی  دەژی و  فەرەنسەدا  لە 

دەكات. ئەگەر ئەو بیریارانە لە فیكری فەرەنسی و خۆرئاواییدا شۆڕشی میتۆدی و 

ئیپستیمۆلۆجییان ئەنجامدابێت،ئەرکون هەوڵیداوە شۆڕشێكی لەو چەشنە لە فیكری 

دەستكەوتەكانی  دوا  دەیەوێت  مانایەی  بەو  ئەنجامبدات،  عەرەبی-ئیسالمیدا 
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فیكری زانستی و میتۆدەكانی زانستە مرۆڤایەتی و كۆمەاڵیەتییەكان بەسەر تێكست و 

كەلەپوری ئیسالمیدا پراكتیزە بكات.

محەمەدئەرکون لەساڵی 1928 لەشاری تاوریرت لە جەزائیر لەدایك بووە، 

سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی لەشاری وەهران تەواوكردووە، پاشان چوەتە 

جەزائیری پایتەخت و لە زانكۆی ئەو شارەدا بەشی زمانی عەرەبیی لە كۆلێجی 

پەنجاكانەوە  لەناوەڕاستی  فەرەنسەو  دەچێتە  دواتریش  كردووە،  تەواو  ئاداب 

سۆربۆن  زانكۆی  لە   1969 لەساڵی  بوو،  نیشتەجێ   لەپاریسدا  دوایی  كۆچی  تا 

بڕوانامەی دكتۆرای دەوڵەتی وەرگرتووە، تێزی دكتۆراكەشی بریتییە لە لێكۆڵینەوە 

لە هیومانیزمی عەرەبی بە ناونیشانی »میسكەوەیهو رەوتی هیومانیزمی عەرەبی 

لەسەدەی چوارەمی كۆچیدا« هاشم ساڵح بەم ناونیشانە كردوویەتی بەعەرەبی)نزعة 

االنسنة في الفكر العربی(، لەساڵی 1961ەوە مامۆستای یاریدەدەر بووە لە زانكۆی 

فەرەنسی  زمانی  بە  و  ژیا  فەرەنسە  لە  نیو سەدە  لە  پتر  ماوەی  بۆ  سۆربۆن، 

دەینووسی. لەساڵی 1970 كۆرسی مێژووی فیكری ئیسالمی پێدرا، لەساڵی 1976 تا 

1988 بەرێوەبەری »ئەنیستیتوتی خوێندنی ئیسالمی« بووە لە سۆربۆن. هەروەها 

سەرنووسەری گۆڤاری ARABICA بووە كە بەزمانی فەرەنسی دەردەچوو تایبەت 

ئەمریكاو  زانكۆكانی  لەزۆربەی  ئیسالمی.  عەرەبی  فیكری  لە  بەلێكۆڵینەوە  بوو 

كراوەو  بانگهێشت  عەرەبیەكانیشدا  زانكۆ  لە  هەندێ   ئەفریقاو  ئاسیاو  ئەوروپاو 

بەزمانی فەرەنسی و ئینگلیزی و عەرەبی لێكچەری تایبەتی وتۆتەوە.

بەرەچەڵەك  فەرەنسی  گەورەی  بیرمەندی   2010/9/15 سێشەممە  شەوی 

جەزائیری د.محەمەدئەرکون لە شاری پاریس بەنەخۆشی و لەتەمەنی 82 ساڵیدا 

كۆچی دوایی كرد، كۆچی دوایی ئەم بیرمەندو رەخنەگرە زیانێكی گەورە بوو 

لە فیكری هاوچەرخی مرۆڤایەتی و لە فیكری رۆشنگەرو پێشكەوتووی عەرەبی-

ئیسالمی.
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پرۆژەی سەرەكیی ئەرکون

 پرۆژەی سەرەكییئەرکون لەژێر یەك ناونیشانی سەرەكیدا كۆدەبێتەوە، 

ئەو ناونیشانە سەرەكییەش بریتییە لە: »ڕەخنە لە عەقڵی ئیسالمی«، واتە 

دەكات و  ئیسالمیدا  بیری  مێژوو  و  بە سەرانسەری  زانستی  گەشتێكی  ئەو 

دەیەوێت پتر لە چوار سەدەی یەكەمی كۆچیدا بووەستێت كە ئەو چوار 

سەدەیە دواجار دەبێتە بناغەی بیرو مێژووی عەرەبی – ئیسالمی. گرنگی 

پرۆژەكەیئەرکون لەوەدایە، كەدەچێتە ناو گیروگرفتە بنەڕەتییەكانی ئایین و 

لەزانكۆیەكی  بوونیئەرکون   ، ئەنجامدەدات  لەسەر  زانستییان  لێكۆڵینەوەی 

گرنگی وەكو زانكۆی سۆربۆن، ئازادییەكی فراوانی بۆ دەستەبەركردبوو ، 

ئەو ئازادییەی رەنگە لەهیچ زانكۆیەكی عەرەبیدا بوونی نەبێت بەتایبەتی 

ئایینی.ئەرکون پێی وایە گواستنەوە  لەپەیوەستیدا بەشیكردنەوەی  فیكری 

باوەڕی  بۆ  ناوەڕاستەوە  سەدەكانی  وداپلۆسێنەرانەی  دۆگمایی  لەباوەڕی 

زانستی وعەلمانییانەی سەدە نوێیەكان، بەبێ  نەزیفێكی ناوەكیی توندو بەبێ  

هەڵتەكاندنێكی گەورە، ئەنجام نادرێت.

پرۆژەی سەرەكیی محەمەدئەرکون پرۆژەی بیریارێكە لەناو بابەتێكی 

نێو قواڵییەكانی  ئێجگار گرنگ و هەستیاردا كاردەكات، پرۆژەیەكە دەچێتە 

زانستییەكانی  میتۆدە  بەبەكارهێنانی  دواجار  تا  ئیسالمی  ئایینی  كەلەپوری 
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زانستیی  دەرەنجامی  بەكۆمەڵێ   ئەنترۆپۆلۆجیا  سوسیۆلۆجیاو  ب��واری 

گرنگ و دەگمەندا بێتە دەرێ ، پرۆژەیەكە میتۆدەكانی زانستە مرۆڤایەتی و 

كۆمەاڵیەتییەكان دەكات بەكەرەستەیەكی سەرەكی بۆ هەڵكۆڵینی رووبەرە 

نەخوێنراوەكانی كەلەپوری ئیسالمی و دەرخستنی الیەنە تاریك و رۆشنەكانی 

چینە  رەهەندو  پیشاندانی  هەڵوەشاندنەوەیان و  پاشان  كەلەپورەو  ئەو 

جیاجیاكانی كە بەدرێژایی چەندین سەدە بەسەریەكدا كەڵەكە بوون و بیری 

دەرەنجامی  بیرو  پوختەی  هێشتۆتەوە،  داخراو  بەدۆگمایەكی  ئیسالمییان 

لەهەردوو  كە  روو  خستۆتە  زانستیدا  وتاری  كتێب و  لەچەندین  كارەكانی 

عەرەبی  ئینگلیزی و  فەرەنسی و  بەزمانی   خۆرهەاڵتیدا  خۆرئاوایی و  دنیای 

بابەتەكانی چاپ كردووە. پتر لەدە كتێبی بەزمانی عەرەبی چاپكراوە كە 

زۆربەیان لەالیەن هاشم ساڵحەوە وەرگێڕدراون، واتە رۆڵی هاشم ساڵحیش 

بەوەرگێڕان و پەراوێزو شەرحە دوور ودرێژەكانی هیچی لەرۆڵیئەرکون كەمتر 

نییەو بگرە پارسەنگی كارەكانیئەرکون دەكات.

هیومانیزم  كێشەی  ئاركیۆلۆجیانەدا  خوێندنەوەیەكی  لە  ئەرکون 

جاحظ  و  تەوحیدی و  بیری  كەبەناو  دەخاتەڕوو  ئیسالمیدا  كەلەپوری  لە 

میسكەوەیهو ئیبن روشدو بیریارانی تردا گەشتێكی زانستی دەكات و دەیەوێ 

ئەو دیوە پرشنگدارانەی بیری ئیسالمی بهێنێتە سەرەوە كەچەندین سەدەیە 

بیرە  ئەو  نەیانهێشتووە  ئیسالمی  دۆگمای  هەژمونی  ك��راون،  فەرامۆش 

هیومانیستییەی سەدەی چوارەمی كۆچی گەشە بكات و پەرەی پێبدرێت.

لەسەرەتای  كە  تێزەیە،  ئەو  درێژەپێدانی هەمان  تێزەیئەرکون  ئەم 

سااڵنی شەستەكانی سەدەی رابردوودا لەتێزی دكتۆرانامەكەیدا خستویەتیە 

عەمیدو  ئیبن  تەوحیدی و  میسكەوەیهو  نەوەی  هیومانیزمی  لەبارەی  روو 

رۆڵێكی  فەیلەسوفانەی  ئەدیب و  نوسەرو  ئەو  سەرجەم  عباد و  بن  صاحب 
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چاالكیان هەبووە لەبرەوپێدانی ئەو تیۆرسازی و ئەرگۆمێنتەدا كە لەسەدەی 

پێمان  دەیەوێت  خوڵقاندبوو.ئەرکون  فیكرییان  كەشێكی  كۆچیدا  چوارەمی 

بڵێت لەچوار سەدەی یەكەمی كۆچیدا كەشێكی لەبارو گونجاو هەبووە بۆ 

گفتوگۆی فیكری و خستنەرووی كێشەی ئایین بەتەفسیرە جیاجیاكانی دەقی 

دامەزرێنەریشەوە، دەیەوێت بیرمانی بخاتەوە كە لەسەردەمێكدا فەیلەسوفی 

ئیسالمی هەبوون دەرگای بیری جیاوازیشیان بۆ تێڕوانینی ئایینی دەكردەوەو 

ئەگەر ئەو كەشە ئایینیەی ئەوسا بەردەوام بوایەو دواجار دۆگمای ئیسالمی 

سەرانسەری بیری ئیسالمیی داگیرنەكردایە، دەشیا زووترو چەندین سەدە 

لەمەوبەر بیری دۆگمای ئیسالمی وشكی بكردایەو بیرێكی رۆشنگەرانە لەناو 

ئیسالمییەكانیش  كۆمەڵگە  بارودۆخی  ببوایەتەوەو  باڵو  ئیسالمیدا  ئایینی 

لێكترازانە  تیایدا دەژین، ئەوسا دەشیا ئەو  نەگەیشتایە ئەو حاڵەی ئەمڕۆ 

گەورەیەی نێوان »مۆدێرنەی مادی«  و »مۆدێرنەی فیكری« دروست نەبوایە 

كەسەرانسەری كۆمەڵگە عەرەبی و ئیسالمییەكانی تەنیوە.
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 چەمكی هیومانیزم لەالی ئەرکون

ئامانجی سەرەكییئەرکون لەدەرهێنانی بیری هیومانیستیی ئیسالمی 

لەچینەكانی ژێرەوەی كەلەپوری ئیسالمی و لەگۆشە لەبیركراوەكانی ئەو 

كەلەپورەدا، دەرخستنی ئەو الیەنە رۆشنگەرەی بیری ئیسالمییە كەدەكرێ  

ئەمڕۆ خوێندنەوەی زانستی بۆ ئەنجامبدرێ  و ببێتە زەوییەكی بەپیت بۆ 

فەراهەمكردنی ریفۆرمی ئایینی و دەرچوون لەباوەڕی دۆگمای سەدەكانی 

ومۆدێرنەوە،ئەرکون  عەلمانییەت  چەرخی  نێو  پێخستنە  ناوەڕاست و 

ئاڕاستەی  تیۆری و  ئاڕاستەی  كاردەكات،  ئاڕاستە  بەدوو  ئاستەشدا  لەم 

پراكتیكی، واتە لەسەرێك كەلەپوری ئیسالمی هەڵدەوەشێنێتەوەو بەدوای 

دیوە گەشەكانیدا دەگەڕێت و ئەو بیریارو فەیلەسوفانەمان پێدەناسێنێت، 

ئیمان و  ئایین و  بۆ  ئامێزیان  رەخنە  ئاستێك  تا  كراوەو  تێڕوانینێكی  كە 

لەبیركراون،  ئەمڕۆ  هەبووەو  دامەزراندنیش  تێكستی  بۆ  تەنانەت 

لەسەرێكی تر تیۆریزەی ئەو چەمك و میتۆدانەمان بۆ دەخاتە بەردەست 

كەخۆی كاریان تیادا دەكات و لەسەردەمێكی نزیكدا رۆڵێكی كاریگەریان 

لەخوێندنەوەو هەڵوەشاندنەوەی تێكستی مەسیحیدا هەبووەو ریفۆرمی 

ئاینییان پێ  ئەنجام داوە، ئەمە سەرباری ئەو میتۆدە زانستییانەی ئەمڕۆ 

مێژووییدا  وزمانەوانی و  دەرونناسی  مرۆڤناسی و  كۆمەڵناسی و  لەبواری 
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دواجارئەرکون  گەشەكردندان،  لەپەرەپێدان و  بەردەوامیش  داهێنراون و 

ئەو دەستكەوتە زانستییانەی ئەو كایە گرنگانە دەكات بەكەرەستەیەكی 

تێكستی  ئیسالمی و  كەلەپوری  بەسەر  پراكتیزەكردنیان  بۆ  سەرەكی 

قورئانی و فەرموودەو تەفسیرەكاندا.
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 دابڕان لە دوو قۆناغی گرنگ

ل��ەدوو  هاوچەرخەكان  ئیسالمییە  كۆمەڵگە  وای��ە  پێی  ئەرکون 

داهێنەرەی كەلەپوری خۆیان  قۆناغە  لەو  یەكەم:  دابڕاون،  قۆناغی گرنگ 

دابڕاون كەدەرگایەك بۆ رۆشنگەری و بیری جیاوازی ئایینی دەكاتەوە، واتە 

چوارسەدەی یەكەمی كۆچی، یان تەنانەت تا سەدەی شەشەمی كۆچیش و 

ئیتر  ئەوە  كەدوای  ئیسالمی  گەورەی  فەیلەسوفی  روشدی  ئیبن  تامردنی 

بیرێكی سكوالستیكی و باوەڕێكی دۆگماتیزمانەی ئایینی باڵوبووەو تەنها پشتی 

بەیەك تەفسیرو یەك قوتابخانەو یەك مەزهەب دەبەست وەكو مەزهەبی 

)مالكی( لەمەغریبی عەرەبی و مەزهەبی )حەنەفی( لەئیسالمی عوسمانیدا. 

دووەم: لەو قۆناغە گرنگەی مۆدێرنە دابڕاون كە لەئەوروپادا هەر لەسەدەی 

شانزەهەم و حەڤدەهەمەوە تاوەكو ئێستا بەردەوام لەپێشكەوتندایە. بۆیە ئەم 

گرفتێكی  ئیسالمی  دنیای هاوچەرخی  بیریاران و رۆشنبیرانی  بۆ  گیروگرفتە 

ئاڵۆزو قورسە، چونكە ئەمان لەبەردەم كەلەپورێكی مێژوویی قەبەو ئاڵۆزدان 

كە تائەمڕۆ خوێندنەوەی زانستی بۆنەكراوە، بۆیە دەبێ  رۆشنبیرانی ئەمڕۆی 

دنیای ئیسالمی لەدوو سەنگەردا كار بكەن: سەنگەری كەلەپورو سەنگەری 

مۆدێرنەی ئەوروپی و.. چۆن بتوانن بگەنە ئاستێك قۆناغی كالسیكی تێپەڕێنن و 

بگەنە چەرخی مۆدێرنە. ئەم كارە بەدوو گرووپ دەكرێ : گرووپی یەكەم 
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بەرامبەر  رۆشنگەرانەیان  كراوەو  دیدێكی  كە  ئاینییانەیە  پیاوە  ئەو  گروپی 

بەئایین و كەلەپورو مۆدێرنە هەیە »كە ئەمانە ئەمڕۆ ژمارەیان زۆر كەمە«، 

گروپی دووەم ئەو بیریارو رۆشنبیرو مێژوونووسانەن كە دیدێكی زانستی و 

باوەڕیان  هەیەو  ئیسالمی  دنیای  ئەمڕۆی  گەورەكانی  كێشە  بۆ  واقعییان 

بەپراكتیزەكردنی میتۆدە كۆمەاڵیەتییەكان هەیە. ئەمڕۆ بەداخەوە دەبینین 

مەعریفەو زانیاریی زۆربەی پیاوانی ئایین لەسنوری زانیارییان لە كەلەپورێكی 

ئەو  ئاگاداری  روو  و  دەخەنە  بەسەرچوو  الهوتێكی  دەرناچێت و  تەقلیدی 

سەدەی  چوار  لەماوەی  كە  نین  گەورانە  فەلسەفییە  زانستی و  دەستكەوتە 

رابردوودا مۆدێرنە بەدەستی هێناون.
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 ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی

 محەمەدئەرکون زۆر جار زاراوەی ئیسالمیاتی كالسیكی )یان ئیسالمۆلۆژیی 

كالسیكی( لە بری زاراوەی خۆرهەاڵتناسی )ئۆرێنتالیزم( بەكاردێنێت، چونكە 

وشەی »خۆرهەاڵتناسی« زیاد لە پێویست لەوتێنراوە بە هۆی ئەو مشتومڕە 

دوو  لێرەدا  ورووژێنراوە.  شەستەكانەوە  لە  النیكەم  توندەی  ئایدیۆلۆژییە 

تێكستی بنچینەییئەرکون هەیە )واتە دوو تێكستی میتۆدی و تیۆری( لە بارەی 

ئەو زاراوەیە دەدوێ . یەكەمیان پێشەكیی چاپی سێهەمی كتێبی )چەند وتارێك 

لە بارەی فیكری ئیسالمی( 1984و دووەمیان بەشی یەكەمی كتێبە ناودارەكەی 

بە ناوی )بەرەو رەخنەگرتن لە عەقڵی ئیسالمی( چاپی یەكەم 1984. جگە لە 

تێكستێكی دیكەی  گرنگ كە راستەوخۆ باسی بابەتی خۆرهەاڵتناسی دەكات بە 

ناوی )گوتارە ئیسالمییەكان، گوتارە خۆرهەاڵتناسییەكان - و فیكری زانستی(. 

بێگومان لێرەدا چەندین ئاماژەی درێژ، یان كورت هەیە بۆ ئەو گفتوگۆ 

نوسینە  لە  و  كردووە  سەرقاڵ  بەردەوامئەرکونی  گەورەیەی  میتۆدگەراییە 

جیاجیاكانیدا باڵوبونەتەوە، لە كوێدا پێویستی كرد لێی دەدوێین و سەرەتای 

دەستپێكردنیشمان یەكەمین كتێبی قەبەیئەرکونە بە ناوی )هیومانیزمی عەرەبی 

لە سەدەی چوارەمی كۆچیدا( كە بریتییە لە تێزی دكتۆرانامەكەی لە زانكۆی 

سۆربۆن. 
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ئەرکون لە دەقی یەكەمیدا - واتە پێشەكیی كتێبی: چەند وتارێك 

دەكات:  پێناسە  زاراوەی��ە  ئەو  بەمجۆرە   - ئیسالمی  فیكری  ب��ارەی  لە 

»ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی بریتییە لە كۆی ئەو مەعریفە خۆرئاواییەی لە بارەی 

ئیسالمەوە نووسراوە هەر لە سەرەتای سەدەی نۆزدەهەمەوە تا ناوەڕاستی 

سەدەی بیستەم«.

كالسیكی(  ئیسالمیاتی  یان  خۆرهەاڵتناسی،  )واتە:  مەعریفەیە  ئەم 

رۆڵێكی ئیجابی هەبووە لە هەڵگیرساندنی ئەو شتەی عەرەبەكان پێیدەڵێن: 

گرنگترین  عەرەبی(.  ڕێنیسانسی  )وات��ە:  »رێنیسانس«  یان  »بووژانەوە« 

مشتومڕە  رەتكردنەوەو  شوێنی  كەمتر  كە   - خۆرهەاڵتناسی  دەستكەوتی 

- بریتییە لە: چاپكردن و ساغكردنەوەی ژمارەیەك لە تێكستە كالسیكییە 

عەرەبی - ئیسالمییەكان، ئەو تێكستانەی بۆ چەندین سەدە بیرچووبوونەوە 

تەنانەت لە الیەن موسڵمانان و خودی كەلەپووری ئیسالمیش. دەرهێنانی 

ئەو تێكستانە لەمەرقەدەكانیان و لێكۆڵینەوە و ساغكردنەوەیان لەسەر رێگەی 

فیلۆلۆژیی )واتە فیقهی زمانەوانی( تا ئەمڕۆش دوورە لەوەی كۆتایی بێت، 

چونكە لێرەدا ژمارەیەكی زۆری دەستنوسی شاراوە و لەبیرچوو هەیە كە لە 

كتێبخانە جیهانییەكاندا پەنهانن و تا ئێستاش ساغ نەكراونەتەوەو رووناكییان 

جیاكارییە  لە  یەكێ   وردبین  فیلۆلۆژیی  میتۆدی  كە  ئاشكرایە  نەدیوە. 

بنەڕەتییەكانی ئیسالمیاتی كالسیكی پێكدەهێنێ ، جێی داخە ساغكردنەوەی 

تێكستە ئیسالمییە دێرینەكان لە دنیای عەرەبیدا پەیڕەوی سادەترین رێسای 

ئەم میتۆدە فیلۆلۆژییە ناكات كە هەر لە سەدەی شانزەهەمەوە لە خۆرئاوادا 

بۆ ژیاندنەوەی كەلەپوری گریكی - التینی پرۆسەكراوە.

ئەی  فیلۆلۆژی،  میتۆدی  پۆزەتیڤەكانی  الیەنە  بە  سەبارەت  ئەمە 

»بە  دەڵێ :  بڵێین؟ئەرکون  چی  دەتوانین  نێگەتیڤەكانی  الیەنە  بارەی  لە 
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پێچەوانەی ئەمەوە وا دیارە ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی الواز و پەرپووتە بە 

تایبەتی كاتێ  كە بنەما و رێسا جێگیرە پەنهان و ئاشكراكانی دەپشكنین و 

هەروەها كاتێك لە نزیكەوە میتۆدەكانی و پاشان تەئویلەكانی )بێگومان بۆ 

ئیسالم( دەپشكنین بۆمان دەردەكەوێت چەندە الوازە. من ئەمە دەڵێم و 

ناشمەوێ  بخزێمە ناو ئەو دادگاییكردنە تۆمەتكاری و ئایدیۆلۆژییەی لە دژی 

رۆشنبیرانی  زۆری  ژمارەیەكی  ئەمڕۆ  چۆن  وەك  دەكرێت  خۆرهەاڵتناسی 

عەرەب و موسڵمان ئەم كارە دەكەن. ئەوان تەنها بەوەندە واز دەهێنن 

ئایدیۆلۆژیایەكی  یاخود  ئیسالم،  لە  كوێرانە  بەرگریكردنێكی  دەیانەوێ   كە 

بوەستێتەوە.  بەڕوویدا  یان  بگرێتەوە  خۆرهەاڵتناسی  شوێنی  دوژمنكارانە 

ئەمە لە كاتێكدا گرفتی راستەقینە لە ئاشكراكردنی بنەما جێگیر و شاراوەكانی 

سیستمی  بنێین:  ناوی  بشێت  بەوەی  گرێدانی  واتە  خۆرهەاڵتناسیدایە، 

كولتوریی سەر بەچەرخی كالسیكی لە خۆرئاوادا«.

لە  رەخنە  ئیپستمۆلۆژییەوە  ئاستی  لە  دەبینینئەرکون  بەمجۆرە 

ئەو  پێچەوانەی  بە  ئایدیۆلۆژی،  ئاستی  لە  نەك  دەگرێت  خۆرهەاڵتناسی 

كارەی زۆربەی - ئەگەر نەڵێین هەموو - رۆشنبیرە عەرەب و موسڵمانەكان 

دەیكەن. دیسانئەرکون دەڵێ : »كاتی ئەوە هاتووە مەیلی مۆرالیستی - یان 

ئەوەی گوایە مۆرالیستیە - و وەعزدادانی باوی عەرەبی ئیسالمی تێپەڕێنین. 

سادەگۆییانەش  و  ژاوەژاو  لە  پڕ  ئایدیۆلۆژییە  گوتارە  ئەو  دەبێ   هەروەها 

تێپەڕێنین كە هیچی وای بۆ خاوەنەكانیان تێناچێت. دەبێ  هەموو ئەو شتانە 

تێپەڕێنین بۆ ئەوەی بخزێینە ناو رەخنەیەكی ئیپستیمۆلۆژیی قووڵەوە بۆ ئەم 

دوو سیستمە فیكرییە: لە سەرێك سیستمی عەرەبی - ئیسالمی كالسیكی، 

ژیانی  بڵێینئەرکون هەموو  دەتوانین  تر سیستمی خۆرئاوایی.  لە سەرێكی 

خۆی بۆ ئەنجامدانی ئەم پرۆژە رەخنەییە گەورەیە تەرخان كردووە.
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بەاڵم دەقی دووەم كە تیایدا لە بارەی ئیسالمیاتی كالسیكی )واتە 

ئیسالمۆلۆژیی  »ب��ەرەو  لە:  بریتییە  دەدوێ ،  تەقلیدی(  خۆرهەاڵتناسیی 

گوتاری  لە  بریتییە  كالسیكی  »ئیسالمۆلۆژیی  دەڵێ :  لەوێدا  و  پراكتیكی« 

خۆرئاوایی لە بارەی ئیسالم، واتە گوتارێك هەوڵی عەقڵنیكردن دەدات لە 

)Islamologie( و خودی  ئیسالمۆلۆژی  ئیسالمدا. بەاڵم وشەی  تێگەیشتنی 

زاراوەكە داهێنانێكی تەواو خۆرئاواییە. چونكە موسڵمانەكان تەنها لە بارەی 

ئیسالم قسە دەكەن وەك چۆن مەسیحیەكانیش هەمان شت دەكەن، كاتێ  

لە بارەی مەسیحیەت قسە دەكەن«.

داهێنرا،  بیانییەكاندا  زمانە  لە  وشەیە  ئەم  ئەوەی  دوای  كەواتە 

لە  دۆزییەوەو  بۆ  عەرەبیدا  زمانی  لە  وشەیەكیان  وەرگێڕانەوە  ڕێگەی  لە 

راستیدا ئەمە لە الی ئێمە لە زۆربەی زاراوە و چەمكەكاندا روودەدات. جا 

لەبەرئەوەی خۆرئاواییەكان )لە خۆرهەاڵتناسان و غەیری خۆرهەاڵتناسانیش( 

لەم سەردەمەی ئەمڕۆماندا زانست بەرهەم دەهێنن و ئێمەش بە حازری 

هەروەكو  وەربگێڕین  زاراوەكان  و  ناچاردەبین چەمك  ئەوا  وەریدەگرین، 

بە چاوی  ناشبێ   بێگومان  وەردەگێڕین،  فیكرەكانیش  و  واتا و هزر  چۆن 

پرۆسەی  پێناوی  لە  كە  بكەین  گەورانە  كۆششە  ئەو  سەیری  سووكەوە 

گواستنەوە و وەرگێڕاندا خەرجكراوە، وەرگێڕان كارێكی ئەوەندە سادە و 

تا  ئێمە  ئەگەر  دەكەن.  وێنای  بەو جۆرە  نییە وەك هەندێ  كەس  ئاسان 

ئەمڕۆش ناتوانین لە بواری زانستیدا داهێنان بكەین، ئەوا الیەنی كەم با 

بتوانین وەرگێڕانی چاك بكەین.

ئەمڕۆش  ت��ا  زانستە  ئ��ەم  وایدەبینێ   ب��ێ ،ئ��ەرک��ون  هەرچۆنی 

سروشتی  و  میتۆدەكەی  جۆری  تا  نەكراوە  بۆ  تیۆریی  لێكۆڵینەوەیەكی 

گریمانەكەی و الیەنە دیار و نادیارەكانی دەربخات.ئەرکون لێرەدا دەیەوێ  
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ئەو كارە ئەنجام بدات. ئاخۆئەرکون چ رەخنەیەك و چ خەوشێكی دیكە 

لە ئیسالمۆلۆژیی كالسیكیدا دەبینێت؟ ئەو هەر لە سەرەتاوە تێبینی ئەوە 

دەكات كە »ئیسالمۆلۆژی كالسیكی ئەركی خۆی لە لێكۆڵینەوەی ئیسالمدا 

رووناكبیرە  فیلۆلۆژیستان و  گەورە  نووسینەكانی  میانی  لە  قەتیس دەكات 

ئیسالمییە كالسیكییەكان. لە سەرەتادا وا دەردەكەوێ  كە ئەم میتۆدە زۆر 

كە  دەزانێ   خۆرهەاڵتناس(  )یان  ئیسالمۆلۆژی  زانای  بابەتییە.  و  وردبین 

خۆی كەسێكە لە دەرەوەی بابەتی لێكۆڵینەوەكەیدایە و خۆی لە هەر جۆرە 

ئیسالمییە  تێكستە  ناوەڕۆكی  تەنها  ئیدی  دەگرێت،  دوور  بە  حوكمدانێك 

كالسیكی و نوێیەكان دەگوازێتەوە و وەریاندەگێڕێتە سەر زمانە بیانییەكانی 

وەكو زمانی فەرەنسی و ئینگلیزی و ئەڵمانی و ئیتالی و.. هتد.

وشك  و  سارد  رێنیشاندەرێكی  وەك  ئیسالمۆلۆژی  زانای  بەمجۆرە 

لە مۆزەخانەدا، رەفتاردەكات. ئەو تەنها تابلۆكانت پیشان دەدات بێئەوەی 

یان  بكات  راڤەیان  بێئەوەی  واتە  هەبێت،  ترەوە  شتێكی  بەسەر  هەقی 

هەڵیانسەنگێنێ  یاخود لە تێگەیشتنی ناوەڕۆكی تابلۆكاندا یارمەتیت بدات. 

موسڵمانە  داپچڕانەی  ئەو  یان  پەیوەندییە  ئەو  دەبینین  ئەمە  بۆ  بەڵگەش 

 - تێكستی خۆرهەاڵتناسان  واتە   - تێكستانەدا  ئەو  لەگەڵ  هاوچەرخەكان 

هەیانە، بەالی زانای ئیسالمۆلۆژییەوە گرنگی نییە و وەك خۆیان دەڵێن: 

ناوخۆیی  ئەمە مەسەلەیەكی  ئێمەوە و  پسپۆریی  بازنەی  ناو  ناچێتە  ئەمە 

و تایبەتییە و پەیوەندیی بە موسڵمانەكان خۆیانەوە هەیە و پەیوەندیی بە 

ئێمەوە نییە.

بەاڵم ئێمە دەزانین كە مەسەلەی )بەردەوامێتی( و )دابڕان( سەبارەت 

البدەن،  ل�ێ   خۆیانی  نابێ   و  گرنگە  زۆر  شتێكی  فیكر  مێژوونوسانی  بە 

ئەمە  بدەن.  ئەنجام  كارەكەیان  جیدی  بەشێوەیەكی  بیانەوێ   ئەگەر  ئەمە 
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جگە لەوەی كە مەسەلەی بەردەوامێتی و داپچڕان تەنها بەشێوەی تیۆری 

بەشێوەیەكی واقیعی هەستپێكراو و  بەڵكو  لێیناكۆڵرێتەوە  ئەبستراكتی  یان 

پشكنینی مەیدانی لێیدەكۆڵرێتەوە. تەنها ئەم ڕێگەیە رادەی پەیوەندی یان 

نەبوونی پەیوەندیی موسڵمانە هاوچەرخەكان بە تێكستە كۆنەكانیان ئاشكرا 

ئێمەش  ئیتر  و  موسڵمانم  من  بڵێ   موسڵمان  نییە  بەس  ئەوەندە  دەكات. 

پێمان وابێت كە ئاگاداری تێكستەكانی كەلەپورەكەی خۆیەتی )بە تایبەتی 

تێكستە گەورەكانی چەرخی دامەزراندن: واتە تێكستی گەورە فیلۆلۆژیستان 

و دامەزرێنەرانی مەزاهیبەكانی وەكو ئیمامی شافعی و ئیبن حەنبەل و ئیبن 

مالك و ئەبوحەنیفە و جعفر الصادق و عبدالله بن اباچ و.. هتد، پاشان 

تێكستی كەالمناسان و فەیلەسوفان و موعتەزیلەكان، ئەمە جگە لە تێكستی 

گەورەی دامەزراندن واتە قورئانی پیرۆزو هەروەها فەرموودەكانی پێغەمبەر 

و تەفسیرەكان و كتێبەكانی ئەخبار و مێژوو.. هەموو موسڵمانان لە نزیكەوە 

ئاگاداری ئەو تێكست و كتێبانە نین.

رەخنەیەكی دیكە لە ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی ئەوەیە: تەنها ئیسالمێك 

لە  كالسیكییە  ئیسالمیاتی  زانای  یان  »خۆرهەاڵتناس«  بایەخی  شوێنی  كە 

راستیدا ئەو ئیسالمە رەسمییەیە كە پابەندە بە دەوڵەت و دەسەاڵت و زمانی 

پەتی و رۆشنبیریی نوخبەوە. بگرە ئەو توێژەرە عەرەب و موسڵمانانەی 

و  ئەمریكادا  و  ئەوروپا  زانكۆكانی  لە  مامۆستا  بە  ببن  دەرەخسێ   بۆیان 

خۆرهەاڵتناسەكان  پێی  شوێن  روەوە  لەم  دەكەن،  ئیسالمۆلۆژی  پرۆسەی 

هەڵدەگرن، واتە ئەوانیش تەنها بایەخ و گرنگی بە ئیسالمی رەسمی دەدەن. 

ئەمە واتا ئەوان لە گۆڕەپانی لێكۆڵینەوەدا هەموو ئەم الیەنانەی خوارەوە 

دوور دەخەنەوە:

1- هەموو گوزارشتێكی زارەكیی ئیسالم، بە تایبەتی ئەوەی پەیوەستە 
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بەو میللەتانەی نووسین نازانن وەكو بەربەر و ئەفریقییەكان و جەماوەری 

میللی و نەخوێندەوار بە گشتی.

2- ئەو شتانەی نەنوسراون و نەوتراون، واتە ئەو شتانەی كەسێ  

و  توند  ئایدیۆلۆژیی  سانسۆرێكی  هۆی  بە  بیاننووسێ   یان  بیانڵێ   ناوێرێ  

دەسەاڵتی تاكە حزب بەسەر هۆیەكانی راگەیاندندا )واتە ئەو شتە بدركێنیت 

كە بیری لێناكەیتەوە، یان لە ناخی خۆتدا بیر لە شتێك بكەیتەوە بێئەوەی 

گۆڕەپانی  لە  نیفاق  و  دووڕویی  هەژموونی  لێرەوە  بیدركێنیت.  بوێریت 

عەرەبی - ئیسالمیدا زاڵدەبێت(.

كۆبوونەوە  و  كۆڕ  لە  و  وتراوە  بەاڵم  نەنووسراوە  ئەو شتەی   -3

كراوە.  حیكایەت  و  گێڕدراوەتەوە  زانكۆدا  قوتابخانەو  و  مزگەوت  و 

خۆرهەاڵتناس هەمیشە بە »تێكستە شەرعییەكان«ی ئیسالمی كالسیكی قەتیس 

دەكرێ ، یان بە نووسینەكانی ریفۆرمیستە سەلەفییەكانی سەدەی نۆزدەهەم، 

كەچی لێكچەرێكی زیندووی وەكو لێكچەرەكانی محمد سعید رمچان البوگی 

مزگەوتەكانی  لە  یەكێ   لە  دەتوانێ   پیاوە  ئەم  گەرچی  دەكات  فەرامۆش 

دیمەشقدا هەزاران كەس لە دەوری خۆی كۆبكاتەوە. هەروەها دەكرێ  ناوی 

متولی الشعراوی لە میسر بهێنین، یان ناوی وتاربێژەكانی مزگەوت و واعیزە 

گەورەكان، لە راستیدا ئەمانە كاریگەرییەكی زۆر گەورەتریان لەسەر میللەت 

هەیە وەك لە تێكستە كالسیكییەكان. لە راستیدا خۆرهەاڵتناسە نوێیەكان 

بە  گرنگی  هەروەها  دەدەن،  نوێیەكان  سەلەفییە  وتارەكانی  بە  گرنگی 

نووسینەكانی ڕێبەری بزوتنەوە ئوسوڵییەكانی وەكو راشد الغنوشی یان حسن 

ترابی و ئەوانیتر دەدەن و دەقەكانیان وەردەگێڕنە سەر زمانە ئەوروپییەكان 

پتر  راستەوخۆوە  و  خێرا  سیاسی  بەرژەوەندییەكی  تێڕوانینی  لە  بێگومان 

لەوەی لە تێڕوانینی شیكردنەوەیەكی قووڵی ئیپستیمۆلۆژییەوە بێت و دواتر 
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لەم خاڵە دەدوێین. ئەوان بە پلەی یەكەم دەیانەوێ  خزمەتی كۆمەڵگاكانی 

خۆیان بكەن نەك خزمەتی كۆمەڵگە ئیسالمییەكان.

واتە  نین،  ئۆریجیناڵ  گوایە  تێكستانەی  ئەو  فەرامۆشكردنی   -4

بایەخ  تەنها  و  خارجی(  )یان:  اباضی  و  شیعی  ئیسالمی  فەرامۆشكردنی 

هەموو  نوێنەرایەتی  ڕەوتە  ئەم  پێیانوایە  و  دەدەن  سوننی  ئیسالمی  بە 

ئیسالم دەكات، یان ئیسالمی ئۆرسۆدۆكسی )ئیسالمی »راست و دروست« 

لە  ئیسالمی سوننی جگە  واقیعدا  لە  بیدعەن(.  تر  رەوتەكانی  پێیەی  بەو 

تیۆریزەیەكی عەقائیدی دۆگمایی شتێكی تر نییە، ئەمیش لە دواییدا هاتووە 

بۆ ئەوەی پاساوی ئەو شتانە بكات كە ڕوویانداوە و رەواییەك بخاتە بەر 

ئەمری واقیع )واتە ڕەواپێدانی زنجیرەیەك كاری مێژوویی و سیاسی كە لە 

یەكەم  ئومەوییەكان  سەپێنراون.  هێز  بەزەبری  ئومەوییەكانەوە  سەردەمی 

كەس بوون ئاینیان زەوت كرد و بە دەسەاڵتی سیاسییەوە گرێیاندا، واتە 

و  هێز  ڕێگەی  لە  كە  هێنا  بەكار  خۆیان  دەسەاڵتی  رەوایەتی  بۆ  ئاینیان 

بەو  بەهێزی  پەیوەستێكی  سوننی  ئیسالمی  هێنا(.  دەستیان  بە  ستەمەوە 

تا  )661ز(  ئومەوییەكانەوە  لە سەردەمی  كە  هەیە  سیاسییانەوە  دەسەاڵتە 

ئیسالمی  ڕەوایی  بە  دان  دەبێ   كەواتە  هاتوون،  یەكدا  دوای  بە  ئەمڕۆ 

ئیسالمی  لەگەڵ  دیالۆگ  ئەوەی  بۆ  بنرێ   شیعیشدا  ئیسالمی  و  خارجی 

سوننیدا ئەنجام بدرێ  و مەزهەبە ئیسالمییەكان یەك بگرن. 

سیمانتیكییە   - سیمیۆلۆژی  سیستمە  هەموو  فەرامۆشكردنی   -5

نازمانەوانییەكان )واتە ئەو سیستمەی لە ڕێگەی ئیحا و هێما و ئاماژەوە 

نازمانەوانی(.  »زم��ان«ی  دەوترێ   پێی  ئەوەی  یان  دەبەخشێ ،  دەاللەت 

ماونەتەوە  میرات  بە  باپیرانەوە  و  باوكان  لە  ئەفسانانەی  ئەو  نموونە  بۆ 

)حیكایەتەكانی داپیرە یان باپیرە لە شەوانی زستاندا( هەروەها عیبادەت و 
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سرووت و مۆسیقا و چۆنێتی رێكخستنی كات و شوێن و ئاوەدانكردنەوەو 

چۆنێتی ڕێكخستنی شەقامەكانی شار و دیكۆری ناوەوە )تەنانەت دیكۆریش 

بیناسازی و هونەری شێوەكاری و جلوبەرگ  زمانی خۆی هەیە( هونەری 

بە گشتی  كۆمەاڵیەتییەكان.  بونیادە  و  بونیادەكانی خزمایەتی  و  متبەخ  و 

سەرجەمی ئەو نیشانەو هێمایانەی لە كۆمەڵگادا هەن )یان ئەوەی رۆالن 

یان  نیشانەكان«  »ئیمپراتۆریای  پێیدەڵێ   فەرەنسی  رەخنەگری  بارت-ی 

ئیمپراتۆرياى سیمیۆلۆژی(.

لە راستیدا زانستی ئیسالمیات -ئیسالمۆلۆژی - )یان: خۆرهەاڵتناسی( 

هەموو بایەخی خۆی لە لێكۆڵینەوەی بیری سێنتەریزمی زمانەوانی - یان 

لۆگۆسێنتەریستی Logocentriste - قەتیسكردووە، واتە )تیۆلۆژی = الهوت، 

فیلۆلۆژی = فیقهی زمان ، فەلسەفە(. بە مانایەكی تر بایەخدانەكانی خۆی 

لە لێكۆڵینەوەی تێكستە تیۆرییە دێرینەكان قەتیس كردووە و ئەوانی دیكەی 

ئەبستراكتییە  پتر  لێكۆڵینەوەیەش  چەشنە  ئەم  تەنانەت  كردووە.  فەرامۆش 

دەكرێ .  پرۆسە  فیكرەكان  تەقلیدیی  مێژووی  ئایدیالی  تێڕوانینی  ناو  لە  و 

بەمجۆرە ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی ئەم شتانەی خوارەوەی فەرامۆش كردووە: 

ئیسالم  نێوان  مەرجداری  و  ئاڵوگۆڕ  پەیوەندیی   ئاڵۆزی  و  قەبە  گرفتی 

بوونی  تری  ئاستەكانی  هەموو  نێوان  و  ئایینی/  دیاردەیەكی  سیفەتی  بە 

بەشەری )واتە فاكتەری كۆمەاڵیەتی و ئابووری و دەروونی و مێژوویی و 

زمانەوانی و سێكسی و… هتد(. واتە بە شێوەیەكی گشتی و لە تێڕوانینێكی 

ئەبستراكتییەوە لە ئیسالم كۆڵراوەتەوە وەك بڵێی ئیسالم لە سەرووی كات 

و لە سەرووی شوێن و لە سەرووی كۆمەڵگا و مێژووەوە وەستابێت، گوایە 

ئیسالم كار لە كۆمەڵگە و مێژوو دەكات بێئەوەی كۆمەڵگا و مێژوو كار لە 

بێئەوەی  دەبڕێ   مێژوو و چەرخەكان  ئیسالم هەموو  گوایە  بكەن،  ئیسالم 
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تێڕوانین و گۆشەنیگای سەرجەم  )ئەمە  هیچ گۆڕانكارییەكی بەسەردا بێت 

تیۆلۆژیای كالسیكییە نەك تەنها لە ئیسالمدا، بەڵكو لە مەسیحییەت و لە 

جولەكەشدا هەیە(. ئەم چەشنە تێڕوانینە پێی وایە ئایین هیچ پەیوەندییەكی 

لە  ئایین  و  نییە  ماتریالییەكانەوە  و  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  ئاڵوگۆڕە  بە 

ڕاستیدا  لە  ئەمە  كاریگەرییانەوە.  ژێر  ناكەوێتە  شتانەوەیەو  ئەم  سەرووی 

خۆی  تاقیكردنەوەدا  بەرامبەر  لە  ناتوانێ   و  ئایدیالیستییانەیە  تێڕوانینێكی 

بگرێ . ئەمەش زانستە مرۆڤایەتی و كۆمەاڵیەتییە نوێیەكان سەلماندوویانە، 

زانستی  و  ئایینەكان  مێژووی  زانستی  و  ئایینی  سۆسیۆلۆژیای  نموونە  بۆ 

بەراوردكاریی ئایینەكان.

مۆركی پەراوێزیی خۆرهەاڵتناسی لە ناو گۆڕەپانی زانستی خۆرئاواییدا

ناوێكی  خۆرهەاڵتناسان  گ��ەورە  ن��اوی  ئێمە  ل��ەالی  لەبەرئەوەی 

لە واڵتی خۆیشیاندا هەمان  ئەمانە  وا دەبێ   پێمان  نێودارە،  ڕەونەقدار و 

ناوبانگ و ڕەونەقیان هەیە. لە واقیعدا مەسەلەكە - وەكئەرکون دەڵێ  - بە 

دیوارەكانی  دەرەوەی  ناچێتە  خۆرهەاڵتناسەكان،  كاریگەریی  پێچەوانەوەیە، 

ئەمانە  هەروەها  خۆرئاوادا،  زانكۆكانی  لە  لێكۆڵینەوەی خۆرهەاڵت  بەشی 

هیچ كاریگەرییەكیان لەسەر ڕەوتی زانستی خۆرئاوادا یان فیكری خۆرئاواشدا  

نییە، دیسان ئەمانە كاریگەرییەكی زۆر الوازیان لەسەر ڕای گشتیی خۆرئاوادا 

هەیە.

ئایا دەكرێ  كاریگەریی خۆرهەاڵتناسان لە گۆڕەپانی فەرەنسی )یان 

نموونە،  بۆ  وەكو،  توێژەرێكی  كاریگەریی  بە  بەراوردبكەین  پاریسیدا( 

كۆمەڵگە  ئەفسانەكانی  لێكۆڵینەوەی  لە  پسپۆرە  كە  شتراوس(  لیڤی  )كلۆد 

سەرەتاییەكانی ئەمریكای التینی؟ یان ئایا دەشێت كاریگەریی ئەمان بەراورد 
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لە  پسپۆرە  كە  فوكۆ(  )میشێل  وەكو  فەیلەسوفێكی  كاریگەریی  بە  بكەین 

برۆدێل(  )فیرنان  بە  بكەین  بەراوردی  یان  ئەوروپی؟  فیكری  لێكۆڵینەوەی 

یەكێ  لە رێبەرانی زانستی مێژووی نوێ  لە فەرەنسە؟ تەنانەت چەند ناوێكی 

وەكو لویس ماسینیون یان گۆستاف فۆن گرینباوم یان جاك بێرك ناتوانن لە 

بەرامبەر ناوی شتراوس و فۆكۆ و فیرنان برۆدێل بوەستن. كەچی ئەو ناوانە 

ناودارن. هۆیەكەیشی  و  باو  زۆر  ئێمە  لەالی  ناوی خۆرهەاڵتناسان(  )واتە 

كە  ناسراون  بەوە  زۆری  بە  خۆرهەاڵتناسان  كە  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

پۆزەتیڤیستی  میتۆدی  بە  واتە سەر  میتۆدی كالسیكیی خۆرئاوان،  بە  سەر 

مێژووگەرایی و ئیتنیی سێنتەریزم. ئەمانە زۆر بە كەمی بەرامبەر بە نوێكاریی 

سەریان  دواییەدا  لەم  میتۆدانەی  بەو  بەرامبەر  واتە  كراونەتەوە،  میتۆدی 

هەڵداوەو گۆڕانكاریی گەورەیان بەسەردا هاتووە، واتە میتۆدی سۆسیۆلۆژیا و 

ئەنترۆپۆلۆجیا كە لە سەرەتای شەستەكانەوە نەخشەی مەعریفیی خۆرئاوایان 

بە تەواوی گۆڕیوە. ئێمە دەزانین كرانەوەی میتۆدی بەندە بە هەڵوێستێكی 

فیكری و دەروونی. 

بە واتا: ئایا دەشێت میللەتانی دیكەی غەیری ئەوروپی هەمان ئەو 

شوێنگە مرۆڤایەتییەیان هەبێت كە میللەتانی ئەوروپی هەیانە؟ ئایا دەشێت 

زمان و كولتووری میللەتانی غەیرە ئەوروپی شایستەی هەمان لێكۆڵینەوەبن 

و ئایا هەمان ئەو یاسا و ڕێسایانەیان بەسەردا پراكتیك دەكرێ  كە بەسەر 

زمان و كولتووری میللەتانی ئەوروپیدا كراوە؟ یان لێرەدا تەنانەت لە ئاستی 

میتۆد و لێكۆڵینەوە و زاراوەشدا جیاوازییەكی رەگەزی هەیە؟ لە ژێر رۆشنایی 

وەاڵمی ئەم پرسیارانەدا هەڵوێستی هەموو توێژەرێك یەكال دەبێتەوە: ئایا لە 

ڕووی ئیپستیمۆلۆژییەوە سەر بە مۆدێرنیتەی فیكرییە یان نا؟ ئاخۆ سەر بە 

خۆرهەاڵتناسیی كالسیكییە یان خۆرهەاڵتناسیی نوێ ؟
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ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی

شوێنی  پراكتیكی  ئیسالمۆلۆژیی  دەی���ەوێ   محەمەدئەرکون   

ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی )یان خۆرهەاڵتناسی( بگرێتەوە. بەاڵم ئایا مەبەستی 

لەم زاراوەیە چییە؟ ئەگەر لەمە تێبگەین ئەوا لە گرنگیی ئەو پڕۆژە گەورەیە 

فیكری  لێكۆڵینەوەی  بۆ  ئەمڕۆ  تا  لە سەرەتاوە  كەئەرکون هەر  تێدەگەین 

ئیسالمی خۆی لە قەرەی داوە. پڕۆژەكەیئەرکون خواستێكی گەورەی هەیە 

)واتە  پڕۆژەیە  ئەم  زۆرج��ار  ئەگەرچی  دەكشێ ،  سنوور  دوورترین  تا  و 

ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی( خۆی لە پشتی داڕشتن و تەعبیری خاكەڕا و وریای 

سەرەنجامەت  ئەو  بەرەو  ڕاستیدا  لە  دەشارێتەوەو  ئەكادیمیدا  توێژەرێكی 

و  بەربەست  كە  بكەیت  هەست  بێئەوەی  مەبەستێتی  خۆی  كە  دەبات 

شوراكانت بڕیوەو تابووكانت پێشێل كردووە یان لە ئاستی مەعریفیدا بازی 

گەورەت داوە، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو توانا پەروەردەییە »پیداگۆجییە« 

گەورەیەیئەرکون كە دەتوانێ  تێزە فیكرییە هەرە ترسناك و شۆڕشگێڕییەكان 

بە كۆمەڵێ  داڕشتنی مەخمەلیی جوان و نەرم و هێمن بەرگپۆش بكات.

لە ڕاستیدائەرکون دەیەوێ  ئاگایی و هۆشیاریی ئیسالمی لە كەش و 

قۆناغی سەدەكانی ناوەڕاستەوە بگوازێتەوە بۆ قۆناغی تازەگەری )مۆدێرنیتە( 

بێئەوەی دوچاری شۆك و راچەنین ببێت. بەاڵم ئایا ئەمە مومكینە؟ ئاخۆ 
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ئەم ئاگاییە لە ساتێك لە ساتەكاندا پارچە پارچە نابێت وەك چۆن ئەمە لە 

ئاگایی مەسیحی لە ئەوروپادا روویدا ئەو كاتەی لە سەدەی هەژدەهەمەوە 

بەر مۆدێرنیتەی زانستی و فیكری كەوت؟ بە مانایەكی تر: ئاخۆ نرخی ئەو 

لێرەدا  ئایا  بێت؟  رزگاری  پێوەندەكانی  و  كۆت  لە  تا  نادات  گواستنەوەیە 

ڕێگایەكی تر هەیە بۆ رزگار بوون؟ ئەمانە تەنها پرسیارن و لە پەراوێزی 

فیكریئەرکوندا دەیانخەینە ڕوو، دەشێت لەم باسە درێژەدا چەند جارێكی تر 

بەم پرسیارانە بگەینەوە.ئەرکون لەو دكتۆرە دەچێ  دەیەوێ  نەشتەرگەری 

بۆ نەخۆش بكات بێئەوەی نەخۆشەكە هەست بە ئازار بكات یان هەست 

بە كەمترین ئازار بكات، لەبەرئەوە بە وردبینییەوە حیساب بۆ هەموو شتێ  

لەساتەوەختی  یان  نەبێت  شۆك  دووچاری  نەخۆشەكە  ئەوەی  بۆ  دەكات 

هاوچەرخی  وئاگایی  هۆشیاری  دەزانێت  ئەو  نەمرێت،  نەشتەرگەریدا 

دەیەوێ   ئەویش  نەخۆشە،  زۆریش  بگرە  و  نەخۆشە  ئاگاییەكی  ئیسالمی 

رزگاری بكات نەك بیكوژێت. كەرەستەو ئامێری ئەو نەشتەرگەرییە بریتییە 

لە ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی، ئێستاش كاتی ئەوە هاتووە تایبەتمەندییەكانی 

ئەم میتۆدە و زاراوە ئاكتیڤەكانی روون بكەینەوە.

ئەرکون لە دەقی یەكەمیدا لە كتێبی »چەند وتارێك لە بارەی فیكری 

ئیسالمی« دەڵێ : »رۆجێ  باستید كتێبێكی چاپكرد بە ناوی -ئەنترۆپۆلۆژیای 

پراكتیكی- ئێمەش لەوێوە زاراوەی ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی بەكاردەهێنین. 

ئێمە لەم لێكۆڵینەوەیەدا لەو بیرە بنچینەییەوە دەست پێدەكەین كە: ئیسالم 

وەكو هەموو ئایینە گەورەكانی تر، كەم و زۆر، ئیلهامی بەسەرجەمی ئەو 

ئیسالمییەكان  كۆمەڵگا  گشتیی  بونیادی  بناغەی  كە  بەخشیوە  »بەهایانە« 

پێكدەهێنێ  و بەرگی مەشروعیەتی بەبەر ئەو بەهایانەدا كردووە. بەاڵم ئەم 

كۆمەڵگا ئیسالمییانە هەر لە سەدەی نۆزدەهەمەوە دوچاری چەندین لەرزینی 
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گەورە »یان بازدانی گەورەی پێشكەوتن« بوون وەك ئەو پێشكەوتنانەی هەر 

لە سەدەی شانزەهەمەوە لە كۆمەڵگا خۆرئاواییە مەسیحییەكاندا روویدا، لە 

مومكین  كە  دەهێنرێ   بەرهەم  پراكتیكی  ئەركی  هەندێ   واشدا  حاڵەتێكی 

نییە توێژەرە زانستییەكان فەرامۆشی بكەن یان چاوپۆشی لێبكەن، هەر ئەم 

ئەركە پراكتیكیانەشە كە بەرنامەی ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی پێكدەهێنێ  كە 

ئێمە لە سەرانسەری كارەكانماندا خستوومانەتە ڕوو، ئەمەش لە بنەڕەتدا لەم 

رەخنەگرانەی سەرانسەری  دەكرێ : خوێندنەوەیەكی  قەتیس  گرنگەدا  كارە 

كەلەپووری ئیسالمی«.

ئەرکون مەبەستی لەم دوو زاراوەیە: »رەخنەگرانە« و »سەرانسەری« چیە؟

 مەبەستی لە هەڵوێستی رەخنەگرانە: تەبەنیكردنی هەموو ڕێگەكانی 

پشكنین و ئەو لێكۆڵینەوە زانستییانەی كە خۆرئاوا بەسەر خۆیدا پراكتیزەی 

قەیرانە  جێهێشتنی  پێناوی  لە  دەكات  پراكتیزەیان  ئەمڕۆش  تا  و  كردوون 

و  میتۆد  ئەو  وەرگرتنی  و  تەبەنیكردن  لەگەڵ  بەاڵم  خۆی،  تایبەتییەكانی 

لێكۆڵینەوە زانستییانە دەبێ  كەمێك دەستكاری بكرێن و لە هەندێ  شوێندا 

قابیلی  و  بگونجێن  ئیسالمدا  حاڵەتی  لەگەڵ  بۆئەوەی  بكرێنەوە،  راست 

بە  كە  دەربكەوێ   وا  نەك  ئیسالمدا  كەلەپووری  بەسەر  بن  پراكتیزەكردن 

زۆر سەپێنراون، ئەمەش وا لە فیكری ئەمڕۆی ئیسالمی - هەروەها فیكری 

عەرەبیش - دەكات كە پابەندی ئەم پێداویستییەی خوارەوە بێت:

جیاوازیكردن لە نێوان خەباتی ئایدیۆلۆژی - سیاسی لە سەرێك، و 

زەرورەتی هەرسكردنی دەستكەوتە زانستییەكانی خۆرئاوا لە سەرێكی تر. 

بەاڵم لە هەلومەرجی ئەمڕۆدا و لە هاوسەنگیی هێزە باوەكاندا پێدەچێ  

نەبێت.  مەحاڵ  ئەگەر  ئەمە  بێت  زەحمەت  جیاوازیكردنە  چەشنە  ئەم 
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لێرەدا زەرورەتی ئایدیۆلۆژی زاڵ دەبێت بەسەر زەرورەتی ئیپستیمۆلۆژیدا، 

لەبەرئەوە دەڵێم: دەشێت پێداچوونەوەی رەخنەگرانەی كەلەپووری ئیسالمی، 

بۆ ماوەیەكی دوور و درێژ، بۆ ئەو توێژەرە موسڵمان و غەیرە موسڵمانە 

گۆشەگیرانە پاوان بكرێت كە لەو بوارەدا كاردەكەن، مەبەستم ئەو كەس و 

ئەو توێژەرانەی قایلن بەوەی بەشێوەیەكی گشتگیر باوەڕ بە پرەنسیپەكانی 

میتۆدی زانستی بهێنن هەروەها باوەڕ بە بیرۆكەی گەڕان بە دوای مانادا و 

دەركێشانی ماناكان لە میانی سەرجەم ئەزموونە كولتوورییەكانی مرۆڤ  نەك 

لە میانی تەنها ئەزموونێكەوە، واتە دەبێ  ئەزموونی ئیسالم و ئەزموونی 

و.. هتد  بوزییەت  و  یەهودیەت  و  دیكەی وەكو مەسیحییەت  ئایینەكانی 

بخەینە  ئایینەكان  هەموو  ئەزموونی  واتە  بكەین،  بەراورد  یەكتر  لەگەڵ 

ناو بەراوردكارییەوە بۆ ئەوەی كەمێك عەقڵ و تێگەیشتنی خۆمان فراوان 

بكەینەوە.

چەمكی  ب��ارەی  لە  یەكەمیدا  دەق��ی  لە  ئەرکون  محەمەد  ئەمە 

ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكییەوە وتوویەتی، ئەی لە دەقی دووەمیدا چیی وتووە 

كە بە ناونیشانی »بەرەو ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی« نووسیویەتی؟ لێرەدا و 

لە میانی ژماردنی ئەم خااڵنەی خوارەوەدا تێبینی ئەوە دەكەین كەئەرکون 

هێڵە پان و گشتییەكانی سەرجەم پرۆژە فكرییەكەی خۆی دەكێشێ . ئەو لە 

كاتێكدا بنەماكانی میتۆدی نوێ  دیاریدەكات، دەبینین بەشێوەیەكی راستەوخۆ 

و ناڕاستەوخۆ كەموكورتییەكانی میتۆدی كالسیكی ئاشكرا دەكات:

پراكتیكییەكەی  و  عەمەلی  مۆركە  بە  پراكتیكی  ئیسالمۆلۆژیی   -1

لێكۆڵینەوەی  لە  ئەبستراكتی  یان  تیۆری  مۆركی  نەك  جیادەكرێتەوە 

ئیسالمیدا. ئەمە واتا زانای ئیسالمۆلۆژی لەو مەسەلە گرنگ و گەرمانەوە 

دەست پێدەكات كە موسڵمانان دەیخەنە بەردەمی خۆیان یان ڕووبەڕووی 
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خۆیانی دەكەنەوەو لە ژیانی ڕۆژانەیاندا بەردەوام دوچاری دەبن. بێگومان 

تێگەیشتن لە ئێستا بەر لە هەرچی پێویستی بە تێگەیشتنە لە ڕابردوو، واتە 

تێگەیشتن لە ناوەڕۆكی بابەتییانەی دەقە ئیسالمییە گەورەكان و بە تایبەتی 

قورئان. میتۆدی بێالیەن یان میتۆدی بێالیەنگیری )واتە میتۆدێكی سارد و 

دەكات،  پەیڕەویی  كالسیكی  خۆرهەاڵتناسی  كە  وەسفگەرایی(  و  دەرەكی 

زانستییەكەی  توێژینەوە  بیەوێ   ئەگەر  تێبگات.  بارودۆخەكە  لە  ناتوانێت 

بەشێوەیەكی كامڵ جێبەجی بكات دەبێ  زیاتر و زیاتر ڕۆبچێتە ناو پرۆسەی 

مەعریفەوە، واتە لێكۆڵینەوەی وەسفی بەس نییە بەڵكو دەبێ  تێراو بكرێ  بە 

لێكۆڵینەوەی تەفكیكی - رەخنەیی لە پێناوی دەرهێنانی حوكمە گشتییەكان. 

2- زانستە مرۆڤایەتییە نوێیەكان لە خۆرئاوادا، سەر لە بەر و لە 

هەڵگێڕاوەتەوە،  زانستیییان  فیكری  پرۆسیسەكردنی  مەرجەكانی  ڕەگەوە، 

ئەمە لە كاتێكدا فیكری ئیسالمی )واتە فیكری عەرەبی و توركی و فارسی 

و پاكستانی و گشت ئەو فیكرەی بە زمانە ئیسالمییەكانی تر نووسراوەتەوە( 

تێدەپەڕێنێ   سەدەش  سێ   و  دەناڵێنێ   گەورەوە  دواكەوتنێكی  دەست  بە 

)ماوەی جیاوازیی مێژوویی نێوان فیكری ئیسالمی و فیكری ئەوروپی دەگاتە 

سێ  سەد سااڵ، ئێستاكە فیكری ئیسالمی هەست بە ئاسەواری شارستانیەت 

لە سەدەی شانزەهەمەوە  لە خۆرئاوا  كە  گەورانە دەكات  لەرزینە  ئەو  و 

دەستیان پێكردووە و ئەو شتەیان بەرهەم هێناوە كە دەشێت ناوی بنێین 

كۆپییەكی  هەموو  بە  ئیسالمی  فیكری  مۆدێرنە(.  بیری  یان  نوێ »  »بیری 

عەرەبی یان فارسی یان توركی یان پاكستانی.. هتد تا ئەمڕۆش كەوتۆتە 

بە  یان  ناوەڕاستەوە،  سەدەكانی  بیری  سیستمی  هەژموونی  قورسایی  ژێر 

پێی گوزارشتی میشێل فوكۆ: سیستمی ئیپستیمۆلۆژیی سەدە تاریكەكان، یان 

ئیپستیم Epistem، و مەبەستمان لە ئیپستیمی سەدەكانی ناوەڕاست ئەمەی 
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خوارەوەیە:

تێكەڵكردنی ئەوەی ئەفسانەییە/و ئەوەی مێژووییە، نەبوونی قودرەتی 

جیاكردنەوەی ئەفسانەیی لە مێژوویی، پاشان پۆلێنكردنی دۆگماییانەی بەها 

ئینجا جەختكردنێكی الهوتیانەی ئەو گوتەیەی كە  ئاینییەكان،  ئەخالقی و 

دەڵێ  كەسی ئیماندار باشترە و لە پێشترە لە كەسی بێئیمان، یان موسڵمان 

پێداگرتن  و  زمان  پیرۆزكردنی  پاشان  پێشترە،  لە  و  چاكتر  ناموسڵمان  لە 

لەسەر ئەوەی ئەو زمانە لە خوداوەیە و دروستكراوی بەشەر نییە، ئینجا 

لە  فەرموودەكانیەوە  و  پێغەمبەر  ڕێگەی  لە  مانایەی  ئەو  بوونی  جێگیر 

خوداوە گەیشتۆتە بەشەر، پاشان باوەڕهێنانێكی ڕەها بەوەی كە ئەو مانایە 

ڕوون  كراوەو  ڕاڤە  تەواو  و  كامڵ  بەشێوەیەكی  فوقەهاكانەوە  الیەن  لە 

كراوەتەوەو پارێزراوە و گواستراوەتەوە بۆ وەچەی ئیمانداران بەبێ   هیچ 

باوەڕهێنان  پاشان  بێت،  ون  ل�ێ   هیچی  بێئەوەی  و  البردن  و  ناتەواوی 

هیچ  كە  هەتایی  هەتا  و  ئەزەلی  عەقڵێكی  یان  نەمر  عەقڵێكی  بەبوونی 

بەوەی  باوەڕهێنان  نایەت و هەروەها  بەسەردا  ئاڵوگۆڕێكی  و  گۆڕانكاری 

ئەو عەقڵە لە سەرووی مێژووەوەیە یان سنوورەكانی مێژووش جێدەهێڵێ  

پێیان وایە  لە گوتەی خوداوە وەردەگرێ . دیسان  كانگاكانی خۆی  چونكە 

ئەم عەقڵە بناغەیەكی ئەنتۆلۆجی وای هەیە بەسەر هەموو مێژووگەراییەكدا 

بەرز دەبێتەوە )واتە لەگەڵ گۆڕانكاریی زەمەن و سەردەمەكان، ئەو عەقڵە 

ناگۆڕدرێت و پارێزراوە( ئەمانە ئەو باوەڕە جێگیر و بنچینەییانەن كە هزر 

و زەینی خەڵكیی لە سەدەكانی ناوەڕاستدا داگیر كردووە. بێگومان بەشی 

هەرە زۆری تایبەتمەندییە گەورەكانی ئەم ئیپستیمەی سەدەكانی ناوەڕاست 

تا ئەمڕۆش تەنانەت لە فیكری هاوچەرخی مەسیحی لە خۆرئاواشدا بوونی 

هەیە و چاالكە، ژمارەیەكی زۆری رووناكبیرە مەسیحییە خۆرئاواییەكان - 
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مێژووگەرایی  ئەمڕۆش  تا   - موسڵمانەكان  گەورەی  ژمارەیەكی  هەروەكو 

عەقڵ ڕەت دەكەنەوە و باوەڕیان وایە تێكستەكانیان دوورە لە هەڵە و ئەو 

تێكستانە پەیوەندییان بە مێژووەوە نییە.

ئیسالمۆلۆژیی  كالسیكییەوە،  ئیسالمۆلۆژیی  پێچەوانەی  بە   -3

پراكتیكی لە تێڕوانینێكی ئەنترۆپۆلۆژیی فراوانەوە لە ئیسالم دەكۆڵێتەوە، 

ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی وایدەبینێ  ئیسالم بریتییە لە یەكێ  لە دەركەوتەكانی 

دیاردەی ئایینی، دیاردەی ئایینی یان »دیاردەی پیرۆزگەرایی« دیاردەیەكی 

ئەنترۆپۆلۆژییە بەو مانایەی هیچ كۆمەڵگایەك خاڵی نییە لەو دیاردەیە، سا 

ئەو كۆمەڵگایە كۆمەڵگایەكی سەرەتایی بێت یان پێشكەوتوو، كۆن بێت یان 

نوێ . ئەم تێڕوانینە تەنانەت سەبارەت بە فیكری پێشكەوتووی خۆرئاواش 

تێڕوانینێكی زۆر تازەیە.

لە  جیاوازە  ڕەگوڕیشەوە  لە  پراكتیكی  ئیسالمۆلۆژیی  لێرەوە، 

كالسیكی  ئیسالمۆلۆژیی  ئامانجی  دەزانین  ئێمە  كالسیكی.  ئیسالمۆلۆژیی 

-واتە خۆرهەاڵتناسی- بریتییە لە: خستنە ڕووی كۆمەڵێ  زانیاریی وەسفی 

و ورد - واتە زانیاریی دەرەكی و سارد - لە بارەی ئیسالم بۆ جەماوەری 

خۆرئاوایی كە هیچ شتێ  لە بارەی ئیسالمەوە نازانێت. خۆرهەاڵتناسی )یان 

ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی( ناچێتە ناو لێكۆڵینەوەیەكی رەخنەگرانەی بەراوردكاری 

تا ئیسالمیش بەیەكسانی بخاتە بەردەم مەسیحییەت و یەهودیەتەوە. بەاڵم 

ئامانجی ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی )واتە میتۆدی محەمەدئەرکون( بە تەواوی 

ئیسالم  لە  كامڵەوە  تێڕوانینی  دوو  میانی  لە  دەی��ەوێ   جیاوازە،ئەرکون 

بكۆڵێتەوە كە رەچاوی ئەم دوو خاڵەی خوارەوە دەكەن:

ا- ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی دەیەوێ  بچێتە ناو ڕووبەڕووبونەوەیەكی 

كە  پیرۆزگەرایی  تەقلیدی  لە  درێژ  كەلەپورێكی  لەگەڵ  ملمالنێوە  لە  پڕ 
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واتە  جیابكاتەوە،  تر  ئایینەكانی  بەرامبەر  لە  ئیسالم  هەڵوێستی  دەیەوێ  

هەڵوێستی هێرشكاری كە لە سەدەكانی ناوەڕاستەوە بە میرات ماوەتەوە، 

بگرێتەوە.ئەرکون  شوێنی  بەراوردكاری  هەڵوێستی  ئەمە  جیاتی  لە  دەبێ  

وایدەبینێ  ئەم ئەركە ئەوەمان لێدەخوازێ  خۆمان بخزێنینە ناو گەورەترین 

پرەنسیپە  لەو  ئەویش  ئیسالمی،  فیكری  ناوخۆیی  ڕزگاركردنی  پرۆسەی 

نییە  مومكین  دەڵێ :  بارەیەوە  لە  باشالر(  )گاستۆن  كە  ئیپستیمۆلۆژییەوە 

ئەو  رووخاندنی  پاش  لە  تەنها  سەربكەوێت  بوارێكدا  لە  زانستی  فیكری 

زانیارییە هەاڵنەدا نەبێت كە لەو بوارەدا بااڵ دەستن، سا لەبەرئەوەی ئێمە 

لە ناو بازنەی ئاینێكی دیاریكراودا پەروەردەبووین پێمان وا دەبێ  كە هەموو 

ئەو شتانەی وەرمان گرتوون راست و دروستن و هەر شتێكی تری دەرەوەی 

ئەو بازنەیە هەڵە و لە ڕێ  الدانە، كەواتە پێویستە یەكەمجار لە خۆمانەوە 

و لە ناو خۆمانەوە دەست بكەین بە پرۆسەی ڕزگاری.

ب- ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی چاالكییەكی ئاكتیڤی زانستییەو لەگەڵ 

تێكڕای فیكری هاوچەرخدا هاوكارە، لەبەرئەوە نموونەی ئیسالم وەردەگرێ  

و لە ئیسالم دەكۆڵێتەوە هەروەكو لە ئاینەكانی دیكەی وەكو یەهودیەت و 

مەسیحیەت و بوزیەت و هیندۆسیەتیش دەكۆڵێتەوە، واتە لە تێڕوانینێكەوە كە 

بەشداری لە دەوڵەمەندكردنی ئەنترۆپۆلۆژیای ئاینیدا بكات )ئەنترۆپۆلۆژیای 

ئایینی واتە لێكۆڵینەوە لە ئاینەكان لە میانی بەراوردكردنیان و دۆزینەوەو 

كەشفكردنی خاڵە هاوبەشەكانی نێوانیان(، ئەمە ئەو تێڕوانینە بەرفراوانەیە 

كە هەلومەرجی تایبەتی ئیسالم تێدەپەڕێنێ  و دەگاتە حاڵەتی ئیمانداری و 

ئایینخوازی بە سیفەتی رەهەندێكی ئەنترۆپۆلۆژی لە رەهەندەكانی مرۆڤ 

یان  ئایینی  دی��اردەی  لە  لێكۆڵینەوە  )واتە  شوێنێكدا  و  كات  هەموو  لە 

میانی  لە  تەنها  نەك  ئاینەكانەوە  گشت  میانی  لە  پیرۆزگەرایی  دیاردەی 
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و  ئەنترۆپۆلۆژییە  دیاردەیەكی  پیرۆزكردن  و  پیرۆزگەرایی  ئاینەوە،  یەك 

تێڕوانینەوە  لەم  دیاردەیە(.  لەو  نییە  خاڵی  بەشەری  كۆمەڵگەیەكی  هیچ 

پیرۆز  قورئانی  تری  خوێندنەوەیەكی  بە  كردووە  دەستی  محەمەدئەرکون 

و هەندێ  لە تێكستە ئیسالمییە كالسیكییە گەورەكان. بۆچی؟ چونكە ئەو 

دەیەوێ  لە ناو خودی فیكری ئیسالمیدا كۆمەڵێ  پرسیاری نوێ  بوروژێنێ ، 

ئەو چەشنە پرسیارانەی ماوەیەكی دوورودرێژە سەبارەت بە فیكری مەسیحی 

پرسیاری زانراو و ئاشنان )بێگومان مەبەست لە فیكری مەسیحی خۆرئاوایە 

نەك خۆرهەاڵت( لەبەرئەوەی فیكری مەسیحی لە خۆرهەاڵت تا ئێستاش 

بارودۆخی  )بڕوانە  پاشكەوتووە ڕێك وەكو فیكری ئیسالمی  لەم الیەنەوە 

ئایینخوازیی  هەستیاریی  هەمان  لە  ئەمانیش  كە  عەرەبەكان  مەسیحییە 

كە  ئەوروپییەكان  مەسیحییە  پێچەوانەی  بە  دەژین  ناوەڕاستدا  سەدەكانی 

بە  پەیوەستە  ئایین  وایە  مانای  ئەمەش  دەژین(  مۆدێرنەدا  كەشی  ناو  لە 

بارودۆخی كۆمەڵگا و بە پلەی پێشكەوتن یان پێشنەكەوتنی كۆمەڵگاوە.

ئەرکون دەیەوێ  فیكری ئیسالمی لە چاو فیكری مەسیحی خۆرئاوایی 

دەخاتە  پیرۆز  قورئانی  بۆیەئەرکون  نەمێنێتەوە،  پاشكەوتوویی  بە  هەروا 

مەحەكی  پاشان  بەراوردكارییەوە،  و  مێژوویی  رەخنەی  مەحەكی  سەر 

شیكردنەوەی زمانەوانیی تەفكیكی و لێوردبوونەوەی فەلسەفی كە تەركیز 

باڵوبوونەوەو  مەرجەكانی  و  مانا  بەرهەمهێنانی  چۆنێتی  سەر  دەكاتە 

گۆڕانكاری و لەنێوچوونی ئەو مانایە، مانا هەتا هەتایی و ئەزەلی نییە، بەڵكو 

ئەویش هەڵدەوەشێتەوەو گۆڕانی بەسەردا دێ، پاشان ئاوا دەبێ  هەروەكو 

گروهێك  كە  هەڵدەوەشێتەوە  كاتێك  مانا  شكڵدەگرێ ،  و  پێدەگات  چۆن 

لە ماوەیەكی دیاریكراوی زەمەنیدا لەسەری ژیاون.ئەرکون لە ڕێگەی ئەم 

نوێكردنەوەی  بگاتە  دەیەوێ   پیرۆز  قورئانی  بۆ  تازەیەوە  ڕۆشنكردنەوە 
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لە  ئایینی  بیری  تەنها  بە  نەك  وشەكە،  فراوانی  مانای  بە  ئایینی  فیكری 

تازە بكاتەوە  ئایینی  ئیسالمدا. ئەو دەیەوێ  تێگەیشتنی ئێمە بۆ دیاردەی 

لێكۆڵینەوەی  لەسەر  نوێیەكان  میتۆدە  پراكتیزەكردنی  ڕێگەی  لە  بێگومان 

ئیسالم هەروەكو چۆن بیرمەندە ئەوروپییەكان ئەو میتۆدە تازانەیان بەسەر 

لێكۆڵینەوەی مەسیحیەت و یەهودیەتدا پراكتیك كردووە.
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ناكۆكییەكی ئیپستیمۆلۆژی لە نێوان 
ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی و ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی

ئەم ناكۆكییە، بەپێی تێڕوانینی محەمەدئەرکون، لە مانەی خوارەوەدا 

خۆی دەنوێنێ :

-ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی )یان خۆرهەاڵتناسیی تەقلیدی( بەسیفەتی 

سیستمێك لە ئیسالم دەكۆڵێتەوە كە بریتی بێت لە كۆمەڵێ  بیری تەجریدی 

و  نەگۆڕن  و  جێگیر  گەوهەری  بیرانە  ئەو  بڵێی  وەك  خۆی  بە  تایبەت 

گۆڕانكارییان بەسەردا نایەت و بە مێژوو نالەوتێنرێن و ملكەچی مێژووگەرایی 

نابن، ئەمەیە تێڕوانینی مێژووی تەقلیدیی بیرەكان و ئەم چەشنە تێڕوانینە 

پێی وایە فیكرەكان بە سەربەخۆیی لە دەرەوەی بارودۆخە كۆمەاڵیەتی و 

سەرووی  لە  و  بۆشاییدا  لە  ئەوەی  وەك  هەن  ماتریالییەكان  هەلومەرجە 

واقیع و لە سەرووی شتەكانەوە بن.

لە  ئاڵۆز  ئایینی  دیاردەیەكی  وەك  پراكتیكی  ئیسالمۆلۆژیی  -بەاڵم 

ئیسالم دەكۆڵێتەوە لە پەیوەندیدا بە چەند فاكتەرێكی وەكو سایكۆلۆژی و 

مێژوویی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و..هتد. لەبەرئەوە ئیسالمیاتی پراكتیكی 

میتۆدی ئەم زانستانە بەكاردەهێنێت:

1- میتۆدی شیكردنەوەی دەروونی.
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2- زانستی دەروونی فەردی و جەماعی.

كۆمەڵگە  پەرەسەندنی  لە  لێكۆڵینەوە  )وات��ە  مێژوو  زانستی   -3

ئەو  بەسەر  مێژوو  درێژایی  بە  گۆڕانكارییانەی  ئەو  و  ئیسالمییەكان 

كۆمەڵگایانەدا هاتوون(.

سیفەتی  بە  ئیسالم  لە  لێكۆڵینەوە  )واتە  سۆسیۆلۆجیا  میتۆدی   -4

ئەوەی سیستمێكە بۆ كاركردنی مێژوویی یان بۆ پرۆسیسی مێژووگەرایی( 

وەك سۆسیۆلۆجیستی فەرەنسی )ئاالن تۆرین( دەڵێ . ئەمەش واتە لێكۆڵینەوە 

تیایاندا باڵوبۆتەوە و  لە كاریگەرییەكانی ئیسالم لەسەر ئەو كۆمەڵگایانەی 

پێچەوانەی  بە  ئیسالم.  لەسەر  كۆمەڵگایانەش  ئەو  كاریگەریی  هەروەها 

ئەوەی كە ئیماندارە تەقلیدییەكان تێیگەیشتوون، ئیسالمیش دەكەوێتە ژێر 

كاریگەریی ئەو كۆمەڵگایانەی دەچێتە ناویانەوەو لێرەدا ئیسالمیش شێوەو 

ڕەنگی ئەو كۆمەڵگایانە وەردەگرێ  )بەم مانایە دەشێت قسە لەسەر ئیسالمی 

ئیسالمی  بگرە  و  عەرەبی  ئیسالمی  و  پاكستانی  ئیسالمی  و  ئیندونوسی 

هتد(. مەغریبی و ئیسالمی مەشریقیش بكرێت… 

زانستە  جیاجیاكانی  گۆشە  میانی  لە  ئیسالم  دەبینین  بەمجۆرە 

مرۆڤایەتی و كۆمەاڵیەتییەكانیشەوە لێی دەكۆڵرێتەوە نەك تەنها لە میانی 

میتۆدی فیلۆلۆژیی )فیقهی( كە خۆرهەاڵتناسیی كالسیكی تەنها لە ڕێگەی ئەم 

میتۆدەی دوایی لە ئیسالمی دەكۆڵییەوەو تا ئەمڕۆش لێی دەكۆڵێتەوە. ئەم 

ڕەوتە تازەیەی لێكۆڵینەوە - كە محەمەدئەرکون بە هەموو توانای خۆیەوە 

ئەزەلییەكەی«  »تایبەتمەندییە  لە  ئیسالم  بۆ دەكات - دەیەوێ   بانگەشەی 

هیچ  تا  كردبوو  دیلیان  تیایدا  تەقلیدییەكان  خۆرهەاڵتناسە  كە  دەربهێنێ  

بە  و  نەدرێت  ئەنجام  مەسیحیەتدا  و  ئیسالم  نێوان  لە  بەراوردكارییەك 

بۆچوونی ئەوان ئیسالم لە ڕەگەزێكی ترەو جیاوازە لە »ئاینە ژیارییەكان«ی 
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مایەی  دەبێتە  ئایینەدا  دوو  ئەم  نێوان  لە  بەراوردكارییەك  هەر  و  تر 

كەمكردنەوەی بەهای ئایینی مەسیحی، ئەمە ئەو دیدگا جێگیرە ناوەكیەیە 

)چونكە دیدگایەكە بە دەگمەن خۆی بە ئاشكرا دەردەخات( كە تەحەكوم بە 

كارەكانی ژمارەیەكی زۆری خۆرهەاڵتناسە كۆنزەرڤاتیڤەكان دەكات. بەاڵم 

لێرەدا هەندێ  خۆرهەاڵتناسی كراوەو  پێشكەوتوو هەن لە چەشنی )ماكسیم 

رۆدنسۆن( بە تەواوی لە بەرامبەر بەراوردكاریدا كراوەن.

ڕووی  لە  پراكتیكی  ئیسالمۆلۆژیی  كە  دەردەك��ەوێ   بۆمان  لێرەدا 

كرانەوەی مەعریفی یان ئیپستیمۆلۆژی و میتۆدییەوە خواست و ئامانجێكی 

لەوەش  هەروەها  كالسیكی،  ئیسالمۆلۆژیی  لە  وەك  هەیە  گەورەتری 

تەواوی  بە  خۆرهەاڵتناسی  لە  محەمەدئەرکون  رەخنەگرتنی  كە  تێدەگەین 

جیاوازە لەو رەخنەیەی ژمارەیەكی گەورەی ڕۆشنبیرانی عەرەب و موسڵمان 

تەبایە  و  كۆك  خاڵێكدا   لە  راستەئەرکون  دەگ��رن،  خۆرهەاڵتناسیی  لە 

لەگەڵیاندا ئەویش »بێنرخكردنی سێنتەریزمی ئیتنیی ئەوروپییە« یان ئەوەی 

ئاستی  لە  گرفتەكە  ئاركۆن  بەاڵم  دەبات،  ناوی  »عەقڵی هەژمونگەرا«  بە 

ئایدیۆلۆژیدا ناهێڵێتەوە واتە ناچێتە ناو ئاستی ئایدیۆلۆژییەوە - وەك ئەو 

رۆشنبیرانە دەیكەن - بەڵكو گرفتەكە دەباتە ناو ئاستی ئیپستیمۆلۆژییەوە، 

مەسەلەی سێنتەریزمی ئیتنی ئەوروپی بەندە بە قۆناغێكی تەواوی مێژووی 

فیكری ئەوروپییەوە كە بریتییە لە مۆدێرنەی كالسیكی، ئەم قۆناغەش لە 

میتۆدی  و  مێژووگەرایی  و  پۆزەتیڤیزم  سەدەی   - نۆزدەهەمدا  سەدەی 

خۆی  سەردەمی  و  كات  بۆ  میتۆدە  ئەم  ئەوپەڕی.  گەیشتە   - فیلۆلۆژی 

پاساوی خۆی هەبووە، لەبەرئەوە بێمانایە ئەمڕۆ و لە پاش بەسەرچوونی، 

لە دژی ئەم میتۆدە بابەت بوروژێنین و تێكڕای بیریارە ئەوروپییەكان بە 

مەیلداری سێنتەریزمی ئیتنی ئەوروپی  تۆمەتبار بكەین، یان بەرەگەزپەرست 
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تۆمەتباریان بكەین )لەوانە خودی ماركسیش(.

ئەوەی  مەیلی  پتر  سەردەكەوێ   كە  كولتوورێك  هەر  واقیعدا  لە 

دەبێ  لە دەوری خودی خۆیدا خول بخوات و خۆی بە چەقی گەردوون 

واتە  خۆی  شوێنگەی  بخەینە  كولتوورە  ئەو  پێویستە  لەبەرئەوە  بژمێرێ ، 

شوێنگەی ئەو بارودۆخ و هەلومەرجەی تیایدا ژیاوە، دەبێ  دەستكەوتەكان 

و سەلبیاتەكانی بزانین بەرلەوەی بێنرخی بكەین یان رەخنەی لێبگرین، ئیتر 

پاش ئەوە دەتوانین لەوە بكۆڵینەوە چۆن ئەو كولتورە لەسەر دەستی میتۆدە 

تازەكانی زانستە مرۆڤایەتی و كۆمەاڵیەتییەكان تەجاوز كراوە، سا لە هەر 

فراوانترن  نوێیانە زۆر  میتۆدە  ئەم  بێت،  لە هەر كۆمەڵگایەكدا  مرۆڤ و 

لە میتۆدە كالسیكییە كۆنەكان، چونكە ئەوانەی یەكەم بەرامبەر بە هەموو 

كولتوورەكان و تێكڕای كۆمەڵگە بەشەرییەكان كراوەن بەبێ  جیاوازی. دەبێ  

ئەوەش بزانین محەمەد ئاركۆن لە سەرەتای ژیانی كاركردنی زانستیدا لە ژێر 

كاریگەریی میتۆدی كالسیكی خۆرهەاڵتناسیدا بووە )واتە میتۆدی فیلۆلۆژی(، 

الیەنە  و  كرد  هەرسی  و  تێگەیشت  لێی  ت��ەواوی  بە  ئەوەی  پاش  بەاڵم 

ئینجا  بوو،  زانستییەكەی  الیەنە  تۆكمەیی  ئاگاداری  و  زانی  پۆزەتیڤەكانی 

راستیدا سەرجەمی میتۆدی  لە  لێگرت و میتۆدێكی تری داهێنا،  رەخنەی 

بەڵكو   - ب��اوەڕەدان  لەو  كەس  هەندێ   وەك   - نییە  نێگەتیڤ  فیلۆلۆژی 

ئەمە لە لێكۆڵینەوەی زانستیدا قۆناغی یەكەم و بنچینەیی پێكدەهێنێ . بۆیە 

لێرەوە دەتوانین بارستایی ئەو جیاوازی و ئەو بۆشاییە گەورەیە بپێوین كە 

لە ئاستی ئیپستیمۆلۆژیدا هەردوو میتۆدەكە لە یەكتر جیادەكاتەوە.
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ئایین لە فەزای سۆسیۆ مێژووییدا
د.محەمەد ئەركون

بە  بدەین  كایە هەیە دەبێ  هەوڵ  پێنج  یان  پێنج گۆڕەپان  لێرەدا 

پێناوی ئەوەی بە  لێیان بكۆڵینەوە لە  دیقەتێكی زۆرەوە باسیان بكەین و 

پێنج  ئەو  ئێستا  بدەین.  شیكردنەوەكەمان  بە  درێژە  بەشێنەیی  و  هێمنی 

كایەیە دەژمێرم، بێئەوەی پلەدارییەكی هەڕەمییان لە نێواندا بكەم، چونكە 

ئایدیۆلۆژییەوە  لە ڕووی  ئێمە  ئەوا  ئەمەم كرد  لە سەرەتاوە  ئەگەر هەر 

بە  هات  هەرچۆنێك  ئێستا  كەواتە  دیلدەكەین.  یەكێكیاندا  لەناو  خۆمان 

هەڕەمەكی دەیانژمێرم: )گۆڕەپانی فیكری(، )گۆڕەپانی ئاینی(، )گۆڕەپانی 

سیاسی(، )گۆڕەپانی ئابووری(، )گۆڕەپانی كولتووری(.

 ئەم پێنج بوارە یان ئەم پێنج گۆڕەپانە سەرانسەری فەزای كۆمەاڵیەتی 

مێژوویی پێكدەهێنن كە ئەمانە ئەركی خوێندنەوەی ئەو فەزا كۆمەاڵیەتی 

بە  خوێندنەوەیەش  ئەم  نییە  مومكین  سەرشان.  دەكەوێتە  مێژووییەیان 

تێگەشتن  بۆ  تەئویل  زانستی  ئەگەر  تەنها  بدرێت  ئەنجام  شێوە  باشترین 

كتێبی  لە  ئەو كۆمەڵگایانەی  واتە  بكەین:  پراكتیزە  لە كۆمەڵگاكانی كتێب 

سرووشبەخشەوە بەرهەمهێنراون، هۆی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە 

ڕێگەی ئێمە لە ئاوێزانبوون بە جیهان و كارلێككردن لەگەڵیدا پەیوەستە بە 
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تۆڕێكی دەگمەن لە هەستپێكردن و دەرككردن، ئەو تۆڕە لە الیەن زمانی 

دایكەوە گەاڵڵە بووە و چەسپیوە. هەموو زمانێكیش بریتییە لە پارچەكردن، 

–بەبێ   پارچەكردنە  و  بڕین  ئەم  دەژین).  تیایدا  واقیعەی  ئەو  بڕینی  یان 

خواستی خۆمان- كۆمەڵێ  سنوور و كۆمەڵێ  دەالالت دەخاتە سەر واقیع، 

سنوور و دەالالتێك كە لە الیەن زمانەوە سەپێنراون. لەبەرئەوە دەبینین 

زانستە مرۆڤایەتی و كۆمەاڵیەتییەكان تا ئاستێك لەوە دەچێ  یەقینی نەبن. 

هەر لەبەرئەوەش خەباتی ئێمە لە پێناوی عەلمانییەت یان عەلمانیكردن لە 

هەموو شوێنێ  زیاتر خۆی دەسەپێنێ ، دیسان لەبەر ئەم هۆیە دەبینین زۆر 

زەحمەتە قسە لەسەر ئایین بكەین.

چەندین  لە  بریتییە  كۆمەڵگایەك،  لەهەر  ئایینەكان،  یان  ئایین، 

ڕەگوڕیشەی درێژ. لێرەدا پێویست ناكات ئاینە پەیگانی )وەسەنی( و ئاینە 

كاتیگۆرییەكی  جیاكردنەوەیە  ئەم  جیابكەینەوە،  )سرووش(  تەوحیدییەكان 

تێۆلۆژی بەزۆر سەپێنراوە و هەمیشە بە شێوەیەكی دوانەیی )دیواڵتی( تۆڕە 

تێڕوانینی  دەسەپێنێ .  بەسەردا  خۆیمان  ڕوانینەكەی  یاخود  ئیدراكییەكەی 

ڕەگەكان  ب��ەرەو  و  شتەكان  قوواڵیی  ب��ەرەو  كە  ڕایدەگەیەنێ   عەلمانی 

شۆڕدەبێتەوە لە پێناوی ئەوەی ڕوانینێكی دروست و ورد و دادپەروەرانە 

بكەینەوە،  ئاوەژوو  شتەكان  هەموو  نامانەوێ   ئێمە  بێگومان  بهێنێ ،  پێك 

بەڵكو دەمانەوێ  لە میانی تێڕوانینێكی دیكەی تازەدا بە هەموو شتەكاندا 

بچینەوە و سەرلەنوێ  هەڵیانسەنگێنین. لە پشتی سنوورە تیۆلۆژییەكانەوە 

دەبینین هەموو ئاینەكان نەك تەنها ڕوونكردنەوە و تەفسیرەكانیان پێشكەش 

بە ئینسان كردووە، بەڵكو ئەو وەاڵمە عەمەلییانەشیان پێشكەش كردووە كە 

ڕاستەوخۆ قابیلی پراكتیك كردن و بەكارهێنانن بە تایبەتی لە پەیوەندیماندا 

بە بوون و بە كەسانی دی و بەو ژینگە فیزیاییەی دەوری داوین، بگرە 
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تەنانەت بە هەموو گەردوونیشەوە، هەروەها بەو شتانەی كە بە »سەرووی 

سرووشت« ناودەبرێ ، وتە ئەو شتانەی سرووشتی هەستپێكراو تێدەپەڕێنێ . 

دەگەنە جیهانی سەروو سرووشت  تا  لەوە دوورتر دەڕۆن،  زۆر  ئاینەكان 

یان ئەودیوی سرووشت. ئەم وەاڵمە وەكو بڵندگەراییەك و وەكو ڕاستییەك 

نییە  مادەیەك  ئەمە  هەروەها  و  نییە  گفتوگۆ  قابیلی  كە  لێكراوە  چاوی 

لە  ئەمە  بەڵكو  بەشەریمانەوە،  لە الیەن عەقڵی  زانستی  بۆ شیكردنەوەی 

بازنەی هەیبەت و هەژموونی عەقڵی مرۆیی دەردەچێ ، لەبەر ئەم هۆیە 

لە  تەنها  نەك  دەكەین،  خۆمانی  قووڵی  زۆر  هەستیاریی  بە  تێكەڵ  ئێمە 

لە  واتە  پەرستنەكانیشەوە،  و  سرووت  ڕێگەی  لە  بەڵكو  زمانەوە  ڕێگەی 

ڕێگەی ڕاهێنانێكی دیاریكراوی جەستەمانەوە )وەك ئەوەی، بۆ نموونە، لە 

نوێژكردندا هەیە(.

بەرجەسەتە  خۆماندا  لەناو  حەقیقەتەكان  كاتێك  دەزانین  ئێمە 

دەكەین –بە مانای حەرفیی وشەی بەرجەستە-، واتە كاتێك لە جەستەماندا 

كۆتایی  و  كوللی  شێوەیەكی  بە  حەقیقەتانە  ئەو  ئەوسا  دەیتوێنینەوە، 

پەیوەست دەبێت بە كەینونەی قووڵی ئێمەوە و پاشان پەیوەست دەبێت 

بەو تۆڕە ئیدراكییەی دواجار تەحەكوم بە هەموو بوون و سلوكی ئێمەوە 

دەكات،كەواتە دەبێ  لەم ئاستە قووڵ و ڕیشەدارەدا هەوڵبدەین لە بونیادی 

گۆڕەپانی ئایینی تێبگەین، هەروەها ئەو ڕێگەیەی كە ئەم گۆڕەپانە ئاینییە 

لە كۆمەڵگە بەشەرییە جیاجیاكاندا ڕۆڵی خۆی پرۆسە دەكات. بەم مانایە 

ئاینەكان  هەموو  )واتە  دەبەین  ناوی  ئاینەكان  بە  كە  شتەی  ئەو  هەموو 

بەبێ  دەرهاویشتە( تەنها بریتییە لە چەشنگەلێك )انماگ( بۆ ئەو فۆرمیوال 

سرووتئامێز و پەرستنانەی كە یارمەتیی ئاوێتەكردنی حەقیقەتە بنچینەییەكان 

دەدات لە جەستەی ئێمەدا، واتە تێكەاڵوكردنی »حەقیقەتە« ئاینییەكان لە 
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جەستەی مرۆڤدا. ئەو حەقیقەتانەی دواتر تەحەكوم بە سەرجەمی بوونی 

ئێمەوە دەكەن. بەمجۆرە دەبینین، بۆ نموونە، موسڵمان هەندێ  جوواڵنەوەی 

جەستەیی ئەنجام دەدات بۆ جێبەجێكردنی نوێژەكەی. مەسیحییەكیش هەندێ  

جوواڵنەوەی تر جێبەجێ  دەكات و بوزییەكیش جوواڵنەوەی دیكە.... هتد. 

بیناسازییە ئاینییەكانیش  لەسەر ئەم پەرستن و سرووتانە دادەمەزرێن. پاشان 

سیستمە تیۆلۆژییە الهوتییەكان شكڵیان گرت كە دواتر ئەركی ئەو سیستمانە 

بریتی بوو لە تەفسیر و ڕوونكردنەوەی چەشنەكانی پەرستن. بەاڵم لێرەدا 

زۆر گرنگە كە: ئەو چەشنە پەرستنانەی كە لە واقیعدا شتگەلی كولتووریی 

لە  كولتوورەی  ئەو  )واتە  دەكات  دروست  ڕێكەوتئامێزی  یان  ئیحتیمالی 

بونیادە  ئەو  لە:  جیابكەینەوە  ڕێكەوتەكانە(  و  ئەگەر  ملكەچی  بنەڕەتدا 

حەقیقەتی  ئەمانە  مەبەستم  تێدەكات.  كارمان  فیعلی  بە  قووڵەی  ڕێساییە 

ئێمە پێكدەهێنن، ئێمە وەكو كۆمەڵێ  بوونەوەری مرۆیی پەیوەست بە زمان 

و بەو تۆڕە هەستیاری و دەرككردنەی زمان لە خۆی دەگرێ .

بێتەوە،  درێژتر  زۆر  ئاینی  گۆڕەپانی  لەسەر  قسەكردنمان  دەشێت 

هەوڵبدەین  ئێستا  ئەگەر  دەڵێین:  و  دەوەستین  بەوەندە  لێرە  ب��ەاڵم 

و  ئایینی  گۆڕەپانی  نێوان  لە  بەراوردكارییەك  یان  ڕووبەڕووكردنەوەیەك 

فۆرمێك  چەند  دواییان  ئەمەی  دەبینین  بكەین،  عەقڵی  فكریی  گۆڕەپانی 

یاخود چەند پێكهاتێكی زۆر جیاواز وەردەگرێ  بەپێی هەمەجۆریی كولتوورییە 

خودی  جیاوازەكانی  مێژووییە  چركەساتە  بەپێی  هەروەها  و  بەشەرییەكان 

ئیسالم  كولتووریی  گۆڕەپانی  لە  بیر  لێرەدا  نموونە  بۆ  با  كولتوورە.  ئەو 

بكەینەوە. ئەگەر كەسێكی ئەوروپی خۆرئاوایی بیر لەم مەسەلەیە بكاتەوە، 

ئەوا دەبێ  بەر لەهەر شتێك خاوەنی بیرێكی ورد بێت لە بارەی پێكهاتی 

عەقڵیی كولتوورە تایبەتییەكەی خۆی، چونكە مومكین نییە مرۆڤ بتوانێت 
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مەعریفەیەكی  خاوەنی  ئەگەر  تێبگات  كولتوورێك  عەقڵیی  پێكهاتەی  لە 

پێشوەخت نەبێ  لە بارەی كولتوورەكەی خۆی. ئەمەش شتێكی زۆر پێویستە، 

هەمیشە  ئەوا  نەبێت  مەعریفەیە  ئەو  خاوەنی  ڕووناكبیر  ئەگەر  چونكە 

هەست بە شپرزەیی و هەڵەكردن دەكات.

بە  كە  ئەوەی  ڕوو:  دەخەمە  بنچینەییە  تێبینییە  ئەم  سەرەتادا  لە 

پرۆسەی  سەربەخۆ  شێوەیەكی  بە  جۆرێ   هیچ  بە  دەبەین  ناوی  »عەقڵ« 

كردارەكەی خۆی ناكات، بە پێچەوانەی ئەوەی لە مێژوویەكی دوورودرێژی 

فەلسەفەو الهوت لە خۆرئاوای ئەوروپی و هەروەها لە ئیسالمیشدا ئەو 

وەهمەیان پێداوین. عەقڵ هەمیشە لە پەیوەندیدا بە خەیاڵ و خەیاڵكراو 

)متخیل Limaginaire( ڕۆڵی خۆی پرۆسە دەكات. ماوەیەكی كورتە تێبینی 

دۆبی(  نموونە جۆرج  )بۆ  نوێگەرەكان  مێژوونووسە  كە  كردووە  ئەوەمان 

»خەیاڵكراوی  لە  لێكۆڵینەوە  بە  كردووە  دەستیان  سۆسیۆلۆژیستەكان  و 

بوونێكی  هەموو  یەكالكەرەوەكانی  ڕەهەندە  لە  یەكێك  كە  كۆمەاڵیەتی« 

كۆمەاڵیەتی پێكدەهێنێ . بەاڵم هێشتا ئەم فزولە مەعریفییە شتێكی تازەیە 

و ئەم تێڕوانینە مەعریفییە لە سەیركردنی شتەكاندا نەچۆتە ناو گۆڕەپانی 

لە  ئێمە  ئەمەریكی.  و  ئەڵمانی  و  فەرەنسی  كۆمەڵگای  فكریی  و  عەقڵی 

»پەرستنی  ئامێزی  لە  ناوەڕاستەوە  سەدەكانی  پاش  لە  هەر  خۆرئاوادا 

عەقاڵنییەت« پەروەردە بووین.

بەمجۆرە دەبینین كاتێ  زانایەكی تیۆلۆژی قسە دەكات وامان نیشان 

دەدات كە بە ناوی عەقڵی بااڵوە قسە دەكات و هەر خۆی كەرەستە و 

مەنهەجەكانە، پاشان پێمان دەڵێ  بە چ جۆرێ  كتێبە پیرۆزەكان بە شێوەیەكی 

بە  ئیمانێك  پێی دەوترێ :  لە زمانی التینیدا  ئەمەش  بخوێنینەوە،  گونجاو 

دوای عەقڵبووندا دەگەڕێ . بەاڵم كاتێ  دیكارت سەری هەڵدا و فەلسەفە 
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ڕزگاری  تیۆلۆژی  عەقڵی  چنگی  لەژێر  یان  بەدەستهێنا  خۆی  سەربەخۆیی 

بوو، كەچی سەروەریی عەقڵ زۆر بە توندی بنجی بەست. پێشتر عەقڵی 

تیۆلۆژی –الهوتی النیكەم دانی دەنا بە زەلیلی عەقڵ، یان خاكەڕایی عەقڵ 

سرووشدا  بەردەم  لە  عەقڵ  ڕاستیدا  لە  و  سرووش  پێدراوی  بەردەم  لە 

دەچەمییەوە، بەاڵم عەقڵی دیكارتی كە زۆر شانازیی پێدەكەین، سەروەریی 

خود جێگیر دەكات، تەنها سەروەریی خود و جگە لەو شتێكی تر سەروەر 

نییە. پاشان جۆرێك لە جیاكاری یان جیاكردنەوە دەچێتە ناو ئەو خودەوە؛ 

جیاكردنەوەی نێوان ئەو بەشە عەقاڵنییەی تەرخانكراوە بۆ فكرێكی دادپەروەر 

و مەعریفەیەكی ڕاست و دروست و نێوان بەشی سۆزداری و خەیاڵی )بەپێی 

گوزارشتی كانت(. لە سەدەی نۆزدەهەمدا –و بگرە تا ئەمڕۆش- ژمارەیەك 

كتێب لەو بوارەدا چاپكران ئەو كتێبانەی جەخت لەوە دەكەن كە ئێستا لە 

خۆرئاوادا چیدی خورافە و سیحر و نوشتە نەماوە، ئەوەی كە لە ئەفریقیای 

ڕەش و هەندێ  شوێنی تری دنیادا تا ئەمڕۆش وەكو خۆی ماوەتەوە. ئێستا 

لە خۆرئاوادا تەنها عەقاڵنییەتی زانستی بااڵدەستە و هەژموونی هەیە، لە 

هەموو كاتێكیش زیاتر لە سەردەمی عەلمانییەتدا ئەو عەقاڵنییەتە زانستییە 

لەم گۆڕەپانە فكریی عەقاڵنییەدا  لەم كەشوهەوایەدا و  هەیمەنەی هەیە. 

ئەو عەلمانییانە سەرهەڵدەدەن كە تەماحی ئەوەیان هەیە حەقیقەت بزانن 

و بیگەیەننە ئەوانی دی.

لە دوای ئەو هەموو شتەی باسم كردن، بارستایی ئەو ئاستەنگ و 

زەحمەتییانەمان بۆ دەردەكەوێ  لە گەیشتن بە چركەساتی ئاخاوتنی مەسیح 

هەروەكو  گریكی،  زمانی  بە  نەك  كردووە  قسەی  ئارامی  زمانی  بە  كە 

یەكەمی  چركەساتی  بە  گەیشتن  لە  زەحمەتییانەمان  كێشەو  ئەو  قەبەیی 

گوتاری قورئانی بۆ دەردەكەوێ : واتە ئەو ئایەتە قورئانیانەی بۆ یەكەمجار 
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و  بە گوزارشتێكی زارەكی وتراون لە كۆمەڵگایەكدا نووسینی تێدا نەبووە 

بنەڕەتدا پشتی بە  یان زۆر بە كەمی هەبووە. مەبەستم كۆمەڵگایەك لە 

نەقڵكردنی زارەكی دەبەست.

پاشان دەبێ  كۆششێكی گەورەی دەرككردنی مێژوویی و هەستیاریی 

ئەو مەعریفەیە  بابەتەكانی  كاتیگۆری و  بۆئەوەی  بدەین  ئەنجام  مێژوویی 

جێبهێڵین كە پۆزەتیڤیزمی سەدەی نۆزدە و جۆرێكی دیاریكراو لە جۆرەكانی 

ماركسیزم بە میرات بۆی بەجێهێشتووین.

یان  وێنەیەك  شكڵگرتنی  بە  گەیشتن  پێناوی  لە  ئەمەش  هەموو 

بیرۆكەیەك لە بارەی چەشنی ئەو مەعریفەیەی لە كۆمەڵگە بەشەرییەكاندا 

باوبووە، ئەو كۆمەڵگایانەی )سرووش(یان تیادا سەری هەڵداوە. »كۆمەڵگاكانی 

ئیسالمیشدا  یەهودی و  لەالی  ئەوروپی و هەروەكو  لە خۆرئاوای  كتێب« 

دیاردەی  بۆ  كۆ(  بە  تەفسیرەكان  )یان  »خوێندنەوەكان«  ڕێسای  لەسەر 

سرووش، ژیاون و كاریان كردووە.

ئەم  دیاردەیەش )دیاردەی سرووش-وەحی( هەندێ  جار ئەوەندە بە 

سادەیی باسی دەكەین وەك بڵێی ئاسان و لەبەردەستبێت، بەاڵم لە ڕاستیدا 

ئەمە واقیعێكمان لە هەموو الیەنەكانیەوە لەژێر دەستدەردەهێنێ . لەگەڵ 

بۆ سروش  پەنا  ئاینییەكەیەوە  ڕەهەندە  لە  مرۆڤ   كە  دەزانین  ئەوەشدا 

دەبات و لەوێوە بۆ شوێنێك دەگەڕێ  تا چارەسەرەكانی چنگ بكەوێت، ئەو 

بەاڵم  ناكەن،  پێشكەشی  هاوچەرخەكانمان  كولتوورە  چیدی  چارەسەرانەی 

ئەوسا خۆمان بە تەنیا دەبینین و لە بەرامبەر دیاردەی سروشدا لە هەموو 

چەكێ  داماڵراوین لە بەرامبەر دنیا و گەردوون: گەردوونی سرووش. ئەو 

توانایانەی ئەمڕۆ لەبەردەستمانە بۆ چوونە ناو سرووش و تێگەیشتن لێی، 

زۆر كەمترە لەو توانایانەی كەسانی پێشووی ئێمە –ئەوانەی لە سەدەكانی 
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ژیاون  زەمەنێكدا  لە  ئێمە  پێش  كەسانی  هەیانبووە.  ژیاون-  ناوەڕاستدا 

سیستمێكی مەعریفیی وای تیادا باو بووە كە بۆ ئاتاج و پێداویستییەكانی 

خۆیان گونجاو بووە. هەروەها ڕەهەندی خوداوەندیی ئیعجازی و سروشت 

بڕ، بە هیچ جۆرێ  نە لە الیەنی سیاسی و نە لە الیەنی عەقڵی ڕووبەڕووی 

گومان و ناڕەزایی نەبۆتەوە وەك ئەوەی لە سەدەی شانزەهەمەوە تا ئەمڕۆ 

لە ئەوروپای خۆرئاوادا ڕووبەڕووی دەبێتەوە.

بە  دەبینێ   یەكالكەرەوە  ڕۆڵێكی  سیاسی  گۆڕەپانی  لێرەدا  دەبینین 

لەگەاڵ  بەراورد  بە  هەروەها  عەقڵی،  و  فكری  گۆڕەپانی  لەگەاڵ  بەراورد 

گۆڕەپانی ئاینی. هەروەكو هیچ وەسیلەیەكمان نییە بۆ دانانی پلەدارییەكی 

هەڕەمی نێوان ئەو گۆڕەپانە جیاجیانە. بە چ جۆرێ  دەشێت ئەوە دیاری 

دیاریكراوی  پێكهاتی  خەلیفە  دەوڵەتی  سیاسیی  هێزی  ئاخۆ  كە  بكەین 

گۆڕەپانی فكری و گۆڕەپانی ئاینی ئیسالمی سەپاندووە، یان بە پێچەوانەوە 

دوو گۆڕەپانەكەی دی )فكری و ئاینی( دەوریان لە شكڵگرتن و سەپاندنی 

هێزی سیاسیدا هەبووە. لێرەدا دەبینین گرفتی پەیوەندییەكانی نێوان ئایین 

و سیاسەت بە سەرجەمگیری خۆی دەخاتە ڕوو و ئێمە ناتوانین بە ئاسانی 

یەكێكیان بەسەر ئەوی تریاندا زاڵ بكەین وەك هەندێ  كەس ئەمە دەكەن. 

زەمینەی  لە  ئەوسا  یەكالكردەوە  مەسەلەكەمان  پێشوەختە  ئێمە  ئەگەر 

شیكاری دوور دەكەوینەوە و ڕاستەوخۆ دەكەوینە ناو ڕووبەری خەیاڵ یان 

خەیاڵكراو یان ئایدیۆلۆژیاوە.

شتەكان لە خەیاڵدا یان لە خەیاڵكراودا زۆر بە ئاسودەیی مومارەسەی 

دەڵێن-  موسڵمانەكان  زۆرجار  –وەك  بڵێم  ئەگەر  دەكەن.  خۆیان  ڕۆڵی 

خوداوەندییەوە  دەسەاڵتی  بە  كە  نییە  سیاسی  دەسەاڵتێكی  دنیادا  لە 

نەبەسترابێتەوە و ملكەچی دەسەاڵتی خودایی نەبێت، ئەوا دەكەومە ئامێزی 
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خەیاڵكراوێكی )متخیل( بەرین و گەورەوە )واتە من بە تەواوی لە زەمینەی 

واقیع دوور دەكەومەوە(. مرۆڤ هەر ئەوەندەی كەمێك چاوەكانی بكاتەوە 

یەكسەر بۆی دەردەكەوێ  پێچەوانەی ئەمە ڕاستە، لە ڕاستیدا ڕژێمە سیاسییە 

مۆدێرن  سیستماتیزەكراوی  هێزێكی  بە  پشت  كە  ستەمكارەكان  و  گرژ 

دەبەستن )وەك دەزگای پۆلیس و سوپا و ڕاگەیاندن( لە ڕێگەی ئایینەوە 

بە  ئایین  واقیعدا  لە  دەكەن.  زۆردارییانەی خۆیان  مومارەسەی دەسەاڵتی 

ناكات،  }هێنری  فیعلی هەژموونی هەیە بەاڵم لە هیچ شوێنێكدا حوكم 

سانسۆن لەو لێكۆڵینەوەیەدا ئەم مەسەلەیەی ڕوونكردۆتەوە كە لە بارەی 

كۆمەاڵیەتی  گوتاری  ئەوەشدا  لەگەڵ  نووسیویەتی..{،  جەزائیرەوە  حاڵەتی 

دەڵێ  خودا یان ئاینی سرووشبەخش حوكم دەكات یان دەبێ  حوكم بكات، 

بەاڵم واقیعی حاڵ ئەو گوتەیە یان ئەو گوتارە بە درۆ دەخاتەوە و دەڵێ  

حاكمە فعلییەكان بە هیچ جۆرێ  ملكەچی ئاخاوتنی خودا نین، تەنانەت لە 

سەدەكانی ناوەڕاستیشدا ملكەچی نەبوون.

لێرەوە و ڕێك لەم خاڵەوە دەگەینە بەنێویەكداچوونی بەردەوامی 

لە  دەبەین  ناوی  خودا  ئاخاوتنی  بە  ئەوەی  عەقاڵنی.  و/  خەیاڵی  نێوان 

واقیعدا بریتییە لە كۆمەڵە دەقێك )لە تەورات و ئینجیلەكان و قورئان( و 

ئەو دەقانەش بۆ  تەفسیرەكانی پیاوانی ئایین و ئەو فوقەهایانە جێهڵێراوە 

ئایا ئەو فوقەهایانە كێن و  كە مانا و دەاللەتەكانی دیاری دەكەن. بەاڵم 

نوێنەرایەتیی چی دەكەن؟ لە قۆناغی كالسیكیی مێژووی فیكری ئیسالمیدا 

عەقڵییەكان  زانستە  الیەنگرانی  بەرامبەر  لە  ئاینییەكان  زانستە  الیەنگرانی 

)واتە ئەو فەیلەسووف و كەالمبێژانەی كەوتبوونە ژێر كاریگەریی فەلسەفەی 

ئەرستۆتالیسەوە( ڕادەوەستان. ملمالنێی نێوان ئەو دوو ئاراستەیەش بارستایی 

و سنووری ئەو شتەی دیاری دەكرد كە من بە )عەقڵی ئیسالمی( ناوم بردووە 
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و هەروەها دیاریكردنی شێوەی پێكهات و میكانیزمی ئیشكردنەكەی. ئەمەش 

دەمانگەڕێنێتەوە بۆ زمان و كولتوور و تێكڕای ئەو شتانەی پێشتر لە بارەی 

چۆنێتیی ئیشكردن و میكانیزمی گۆڕەپانی فیكریی كۆمەڵگایەكی بەشەریی 

بۆ دەسەاڵتی  دەمانگەڕێنێتەوە  ئەمە  تر،  مانایەكی  بە  وتمان.  دیاریكراودا 

زمان و ئەو تەئویل و تەفسیرانەی هێزە كۆمەاڵیەتییەكان درووستیان كردووە، 

ئەو هێزە كۆمەاڵیەتییانەی لە ملمالنێدان لە پێناوی كۆنترۆڵكردنی گۆڕەپانی 

لەبەر ئەم هۆیە  پاشان دەستگرتن بەسەر گۆڕەپانی فیكریشدا.  سیاسی و 

دەبینین وتنی ئەوەی كە »ئەم یان ئەو حكوومەتە لە كۆنتێكستی )سیاقی( 

خودا  ئیرادەی  بە  پشتی  تر،  سیاقێكی  هەر  یان  ئیسالمی  یان  مەسیحی 

بەستووە« واتە كەوتنە نێو جۆرێك لە خەیاڵ یان خەیاڵكراو، بەاڵم بێگومان 

میكانیزمی  و  كۆمەڵگە  ڕێكردنی  پێناوی  لە  پێویستە  خەیاڵكراوێكی  ئەمە 

ئیشكردن. هیچ كۆمەڵگایەكی بەشەری نییە ڕۆڵی خۆی -بەبێ  پێكهێنانی 

خەیاڵكراوێك- بە شێوەیەكی جیاواز پرۆسە بكات. تەنانەت ڕژێمی كۆماریش 

بڕوات،  ڕێكوپێكی  بە  كارەكانی  بۆئەوەی  »خەیاڵكراو« هەیە  بە  پێویستی 

بەاڵم دەبێ  ئاگاداری ئەم ڕاستییە بین و بیهێنینە نێو بازنەی ڕووناكییەوە بە 

تایبەتی ئەوكاتەی ڕووبەڕووی لێكۆڵینەوەی پەیوەندییەكانی نێوان ئایین و 

سیاسەت و كۆمەڵگە و هەڵسەنگاندنی ئەو پەیوەندییە دەبینەوە.

لەژێر ڕۆشنایی ئەو تێبینییانەی سەرەوەدا پێدەچێ  كارێكی بێهودە 

بێت هەموو جارێ  وەكو تووتی ئەوە دووپات بكەینەوە كە ئیسالم كاركردی 

ئەمە،  سەرباری  تێكەڵدەكات،  یەكدی  لەگەڵ  ڕۆحی  كاركردی  و  سیاسی 

دەبینین ئەم چەشنە وتەیە زۆر باوە و وەك بڵێی عەقیدەیەكی ڕەها بێت، 

و بگرە پێیانوایە ئەمە وتەیەكی عەقاڵنییە! تەنانەت ئەو زانا ئیسالمیناسە 

خۆرئاواییانەی هاوچەرخی ئێمەن هەمان ئەو وتەیە دەڵێنەوە، بێگومان ئەم 
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جۆرە تێكەڵكردنەی نێوان فاكتەری سیاسی و فاكتەری ئایینی بوونی هەیە، 

بەاڵم ئەمە بەرهەمی ئیسالمێكی خەیاڵییە لە الیەن فوقەها موسڵمانەكانەوە، 

وەكو  و  وەردەگ��رن  بیرۆكەیە  ئەو  و  دێن  خۆرهەاڵتناسەكان  پاشان  كە 

و  واقعی  شێوەیەكی  –بە  ڕاستیدا  لە  تێكەڵكردنە  ئەم  دەیڵێنەوە.  خۆی 

هەستپێكراو- بەرهەمی ئەو بەنێویەكداچوونەی گۆڕەپانی ئاینی و گۆڕەپانی 

فیكری و گۆڕەپانی سیاسییە كە كۆنترۆڵ نەكراوە. لە واقیعدا كۆنترۆڵكردنی 

ئەو گۆڕەپانانەی كۆمەڵگا پێكدەهێنن پشت بە سرووشی یەكەم نابەستێ ، 

هەروەكو ناشچێتە سەر جەوهەری هیچ ئاینێك، بەڵكو پشت بەو ڕێگەیە 

یان بەو شێوازە دەبەستێ  كە تیایدا تێگەیشتن لە پەیامێك شكڵ دەگرێ ، سا 

ئەو پەیامە ئاینی بێت یان سیاسی، هەروەها پشت بە شێوەی پراكتیزەكردن 

و ئاوێزانبوونی لە كۆمەڵگەدا دەبەستێ، كەواتە شتی گرنگ لێرەدا ئەمەیە: 

دەبێ  تەماشای جۆری ئەو مەرجە مێژووییە هەستپێكراوە بكەین كە زەمینەی 

بۆ ئیسالم خۆش كرد لە كۆمەڵگە بەشەرییە جۆراوجۆرەكاندا ئاوێزان بێت 

و گەشە بكات. بۆ ئەوەی بە چاكی لەم خاڵەش تێبگەین دەبێ  فاكتەرێكی 

تر بهێنینە نێو شیكردنەوەوە و نهێنییەكانی ڕەگەزێكی تر بكەینەوە كە تا 

ئێستا ناومان نەهێناوە، ئەویش: فاكتەری ئابووری یان گۆڕەپانی ئابوورییە.

لە  جۆرێك  هاوكات  و  ڕێزگرتن  لە  جۆرێك  بە  من  ئاستەدا  لەم 

وریایی سەیری ڕۆڵی ماركسیزم لە بواری فیكردا دەكەم. لە ڕاستیدا شتێكی 

كە  بڵێین  دەشتوانین  ئابووری،  فاكتەری  سەر  بكەینە  تەركیز  كە  پێویستە 

ئەوە  مەبەستمان  بێئەوەی  هەیە،  گەورەی  گرنگییەكی  ئابووری  گۆڕەپانی 

بێت فاكتەری ئابووری بكەین بە كلیلی كردنەوەی هەموو شتێك. سەبارەت 

بەم بوارە –واتە بواری ئابووری- دەبێ  بە مسۆگەری ئاماژە بۆ بایەخی ئەو 

دەورە گرنگە بكەین كە بورژوازی بینیویەتی، كە لەناو چینەكانی دیكەدا 
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چینێكی كۆمەاڵیەتییە. ئەم چینە –واتە بورژوازی- دەورێكی یەكالكەرەوەی 

بینیوە لە جێلەقكردنی سنوورەكانی نێوان گۆڕەپانی ئاینی و گۆڕەپانی فیكری 

ئێمە  شیكردنەوەكانی  بەاڵم  ئەوروپیدا.  خۆرئاوای  لە  سیاسی  گۆڕەپانی  و 

ئەو چارەنووسە جیاوازە  ناتەواوە چونكە  لێرەدا شیكردنەوەیەكی الواز و 

لەبەرچاو ناگرێت كە بورژوازی لە كۆمەڵگە ئیسالمییەكاندا دووچاری بوو، 

كەواتە دەبێ  لەناو تێڕوانینی شیكردنەوەیەكی بەراوردكاریدا بین و كۆمەڵگا 

بەشەرییەكان لەگەڵ یەكدی بەراورد بكەین نەك تەنها تەركیز بكەینە سەر 

نموونەی خۆرئاوای ئەوروپی.

دەبێ  خوێنەر ئەوە بزانێت كە ئیسالم قۆناغی لەدایكبوونی چینێكی 

چینە  ئەم  باسی  هەیە  ئەوەمان  هەقی  و  بینیوە  دیاریكراوی  بورژوازیی 

بكەین و دەوری لە پێشكەوتنی كۆمەڵگا ئیسالمییەكاندا پیشان بدەین. ئەو 

چینە بورژوازییەكی بازرگانیی ناسەرمایەداری بوو –بە مانا خۆرئاواییەكەی- 

لە  بازرگانییە  ئەم  دەجوواڵیەوە.  شتومەكدا  بازرگانیكردنی  دەوری  لە  و 

ڕێگای  لە  و  درێژدەبووەوە  فەرەنسا  خوارووی  تا  هیندییەوە  ئۆقیانووسی 

تا  كۆچییەوە  سێیەمی  سەدەی  لە  تێدەپەڕی،  ئیسپانیادا  بە  بیابانەكانەوە 

سەدەی پێنجەمی كۆچی )واتە لە نێوان سەدەی نۆیەم و سەدەی یانزەیەمی 

پایتەختە  ئابووریی  دەوڵەمەندیی  مایەی  بووەتە  و  بووە  بەردەوام  زاینی( 

گەورەكانی دنیای ئیسالمی بۆ نموونە: تاران و ئەسفەهان و شیراز لە ئێران، 

بەغدا و بەسرە لە عێراق، دیمەشق لە سوریە.. هتد.

ئەو بورژوازییەی لە خۆرئاوادا دیمەنی شانۆی فیكری و كولتووریی 

سەپاند، ئەویش بەروبوومی پێشكەوتنێكی مێژوویی دیاریكراوە. ئەو دیاردە 

گرنگەی كە شایستەی ئەوەیە لێرەدا تۆماری بكەین ئەوەیە كە: بوژوازی 

لە ئەوروپای خۆرئاوادا هەر لە سەدەی شانزەهەمەوە بەردەوامییەكی بێ  
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پسانەوەی بەخۆوە بینیوە بە پێچەوانەی دنیای ئیسالمییەوە كە تا ڕادەیەكی 

زۆر پچڕپچڕ بووە. ئەوروپا لەو كاتەوە سەرهەڵدانی چینێكی كۆمەاڵیەتیی 

چاالكی بەخۆوە بینیوە، لە سەرەتادا بازرگانی بوو پاشان بوو بە چینێكی 

تا ئەمڕۆ بەردەوام بووە.  سەرمایەداری و پیشەسازی و ئیدی ئەو دۆخە 

بەمجۆرە بورژوازی وردە وردە بازنەیەكی سەربەخۆی بۆ چاالكیی ئابوری 

درەنگوەخت  و  لۆكاڵی  دیاردەیەكی  ئاستێك  تا  ڕووداوە  ئەم  ك��ردەوە. 

پێكدەهێنێ  و دەتوانین وەك ڕووداوێكی البەالی ناو ڕووداوەكانی مێژوو 

لێی بكۆڵینەوە، بەاڵم ماركس تێكڕای تیۆرییەكەی خۆی لەسەر ئەم ڕووداوە 

گۆڕەپانێكی  )یان  سەربەخۆ  بازنەیەكی  توانی  ئەوروپا  بەمجۆرە  نا:  بنیات 

سەربەخۆ( بۆ ئابووری بكاتەوە و هاوكات مومكین بوو بازنەیەكی سیاسی 

سەربەخۆ و جیاواز لە بازنەی ئایینی دابمەزرێنرێ ، بە تەریبی لەگەڵ ئەم 

پرۆسەیەدا بازنەیەكی ڕۆشنبیری و كولتووریی زۆر گەورەتر لە بازنەی ئایینی 

پێكهێنرا. هەموو ئەو بازنە جیاواز و سەربەخۆیانە شتێكیان پێكهێنا كە ئەمڕۆ 

پێی دەڵێین: خۆرئاوا. ئەم جیاوازی و ئەم جیاكارییە ئەوەندە بەهێز و ڕوون 

وەسف  مەسیحی  دنیای  بە  دنیا  بەشەی  ئەم  نەماندەتوانی  ئیدی  كە  بوو 

بكەین و ئەم بەشە پێشكەوتووەی دنیا بە جیهانی مەسیحییەت ناوببەین.

بە  زۆر  بنچینەییە  پێشكەوتنە  ئەو  و  مێژووییە  پرۆسە  ئەو  ئەمڕۆ 

باشی ناسراوە بە تایبەتی بە هۆی لێكۆڵینەوەكانی مێژوونووسانی گەورەی 

ئەم  برۆدێل. بەمجۆرە شتێك شكڵی گرت كە  فیرنان  بۆ نموونە،  وەكو، 

»شارستانییەتی  دەڵێ :  پێی  برۆدێل(  فیرنان  )واتە  گەورەیە  مێژوونووسە 

ماتریالی خۆرئاوا«. لە ئاكامی ئەم پرۆسە مێژووییە گرنگەشدا گۆڕەپانی ئاینی 

ناچار بوو فۆرمێكی تر و پێكهاتێكی تر وەربگرێ، هەروەها ناچار بوو بە 

شێوەیەكی جیاواز شوێنگەی خۆی بگرێ  بە بەراورد بەو گۆڕەپانانەی پێشتر 
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ناومانهێنان و ئەوانەی كە بورژوازی ئازادی كردن و كردنی بە گۆڕەپانی 

ئایدیۆلۆژییەی  گۆڕەپانە  ئەو  و  ئابووری  گۆڕەپانی  تایبەتی  بە  سەربەخۆ، 

یاوەریی دەكرد.

العلمنة  اركون،  محمد  )الدكتور  كتێبی  لە  بەشێكە  وتارە  ئەم   •

والدين: االسالم- المسيحية- الغرب، ترجمة: د. هاشم صالح ، دار الساقي، 

الطبعة الثالثة- 1996( كە ئێمە وەرمانگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی و دوو 

سەردەم  پەخشی  و  چاپ  دەزگای  لە  یەكەم  جاری  چاپكراوەتەوە،  جار 

كتێبی  شەست  وەرگێڕانی  پرۆژەی  لە  دووەم  جاری  و    2005 لەساڵی 

رێكخراوە دیموكراتییەكان لە ساڵی 2009 .
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رۆشنكردنەوەی رابردوو
بۆ تێگەیشتنی ئێستاو بنیاتنانی ئایندە

د. محەمەد ئەركون

ئەبوو دەسەاڵتم  ی��ەزدان  وەك  من  »گ��ەر 

هەڵگرتبوو زوو  گ���ەردوون���م  چ��ەرخ��ی 

س��ەرل��ەن��وێ  رەن��گ��ی رەن��گ��م ئ��ەڕێ��ژا

ه��ەم��وو« ب��گ��ەن  دڵ  ب��ەك��ام��ی  ئ����ازاد 

عومەر خەیام*

»دەبێ  لەسێ  گۆشە نیگاوە سەیری زانست بكەین، دەبێ  یەكەمجار 

وەك چاالكییەكی ئازاد چاوی لێبكەین كە تواناو دەسەاڵتێكی خواوەندیانەی 

وەاڵمە  ئەو  وەك  دەبێ   دووەم  دەدا،  ئەنجامی  بەشەری  خەیاڵی  عەقڵ و 

سەیری بكەین كە هەندێ  كەس لەسەر داوای ئەو كەسانە پێشكەشیدەكەن، 

كە دەیانەوێ  دەوڵەمەندی و خۆشگوزەرانی و سەركەوتن بەدی بێ�ت، ئەوەش 

بێگومان لەبەرامبەر بەدیهێنانی ئاشتی و ئارامی و سەقامگیریدا دابین دەكرێ ، 

سێیەم دەبێ  وەك ئەو دۆزینەوە پلە بەپلەییە سەیری بكەین كە مرۆڤ بۆ 

بوونەوەرەكانی  شوێن و كات  و ماددەو جەستەی خۆی و جەستەی هەموو 
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تر كار ی بۆ دەكات. پاشان –كە ئەمەیان گرنگترە- لەپێناوی لەناوبردنی 

تاریكی و خراپەكاریی رۆح«.

فریمان دایسۆن

فیكر  هانی  كە  پێبكەم  دەست  نموونانە  بەو  سەرەتا  راهاتووم  وا 

بەرفراوان،  تێڕوانینێكی  بۆ  سەرەتایەك  كردنەوەی  هۆی  دەبنە  دەدەن و 

باوو  باوەڕە  بەبیرو  چاو  دەكەنەوە  بۆ  ئەوەمان  رێگەی  نموونانەی  ئەو 

جێگیرەكاندا بخشێنینەوە.

عومەر خەیام زانایەكی رووناكبیر بوو، لێرەدا بەهەموو ئازادییەكەوە 

تێپەڕیو  شتە  بەمۆركی  بەرامبەر  دەكا  خۆی  قووڵی  لەهەستی  گوزارشت 

ئەمە  ئایا  بەخوداوە.  مرۆڤ  پەیوەندیی  هەروەها  ژیان،  رزیوەكانی  و 

ئیسالمی و  تەقلیدیی  لەژینگەیەكی  كە  نییە  بیركردنەوە  رام��ان و  جێی 

لەسەدەكانی ناوەڕاستدا دەوێرێ  گوزارشت لەو حاڵەتە بكات؟ ئەمە دەڵێین و 

دەشزانین ئەمڕۆكە هەڵوێست وەرگرتنێكی لەو جۆرە، لەزۆربەی كۆمەڵگە 

دووچاری  بەمسۆگەری  چونكە  مەحاڵ،  بەشتێكی  بووە  ئیسالمییەكاندا، 

داپڵۆسین دەبێ  و بەكافر دادەنرێ .

پلە  زانستیی  كەسایەتییەكی  نییە  سەرنجڕاكێشان  جێی  ئەوەش  ئایا 

بەرز )كەسایەتیی فریمان دایسۆن( جووتبوونێك لەنێوان رەخنەیەكی زانستیی 

توندو هەستێكی بەرزی مۆڕاڵیدا دروستبكات، پاشان شێلگیرانە پێ  لەسەر 

فریمان  دادەگرێ ؟  بەشەریدا«،  لەرۆحی  خراپەكاری  تاریكی و  »لەناوبردنی 

دایسون وەك یەكێ  لەگەورە پسپۆڕمەندانی بواری زانستە وردەكان بەهەموو 

لەگەورە  یەكێكە  دایسۆن  دەردەب��ڕێ ،  خۆی  هەستەی  ئەم  قەناعەتێكەوە 

بەئەنستیتۆی  سەر  سروشتییەكانی  زانستە  لەقوتابخانەی  فیزیك  زانایانی 
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باسی  بەو سیفەتە  دەوێرێ   لەئەمەریكا،  برنستۆن  زانكۆی  بااڵی  خوێندنی 

زانست بكات كە »پرۆسەیەكی ئازادی توانا خواوەندییەكانی عەقڵ و خەیاڵی 

بەشەرییە«.

هەروەها دەڵێ : »زانست لەپرۆسێسە رۆژانەییەكانیدا پتر لەهونەر 

نزیك دەبێتەوە وەك لە فەلسەفە«.

بەبنیاتنانی  تایبەت  میتافۆرێكی  لەڕێگەی  پێناسەیە  ئەم  پاشان 

بەردەوامی پردێك تەواو دەكاو قسەكانی بەباسكردنی هەستێكی هەڵكشاو 

كۆتایی پێ  دێنێ  كە »خەیاڵی سروشت لەخەیاڵی ئێمە زۆر دەوڵەمەندترە«. 

زانستە  لەگۆڕەپانی  ئاسایی  بەشێوەیەكی  رۆحییە  فیكری و  هەڵوێستە  ئەم 

وردەكاندا باڵوەو پرۆسە كراوە، مەبەستم ئەو هەڵوێستەیە كە رێزی خەیاڵ و 

ئەندێشە دەگرێ  و پێی وا نییە خەیاڵ دژی عەقڵ بێ .

مرۆڤ تەنیا بەعەقڵ ناژی، بەڵكو بەشێی خەیاڵ و بەفەزای بەرفراوانی 

كۆمەاڵیەتی و  زانستە  دەكەین  ئەوە  تێبینی  ئێمە  بەاڵم  دەژی،  خەیاڵیش 

زانستانە  ئەم  ناگرن،  وەری  نییەو  قبووڵ  خەیاڵیان  بەگشتی  سیاسییەكان 

یان  ببینن،  بەستراو  پێكەوە  شتی  دوو  وەك  خەیاڵ  عەقڵ و  نین  ئامادە 

ناتوانن ئەوە قبووڵ بكەن كە دەشێ  هەردووكیان – واتە عەقڵ و خەیاڵ – 

پێكەوە هەبن، بەڵكو پێیان وایە ئەمانە دوو شتی دژ بەیەكن و یەكتر نەفی 

دەكەن. ئەم زانستانە ئامادە نین عەقڵ و خەیاڵ وەك دوو تواناو دەسەاڵت 

ببینن كە لەهەموو بوارەكانی مەعریفەدا بەنێویەكدا دەچن و تێكەڵ دەبن، 

بەسەرچاوەیەكی  دەكەن و  لەخەیاڵ  گومان  مرۆڤایەتییەكان  زانستە  بەڵكو 

ترسناكی دادەنێن بۆ سۆزی هەڵچوو و شیعرییەتی لیریكی و ئەبستراكتێك 

وایە دەبێ  عەقڵ  پێیان  كۆتاییدا مەلە دەكات.  بێ   مەتاهەتێكی  لەنێو  كە 

بەتەواوی لەرەگوڕیشەوە خەیاڵ دەربكێشێ  یان فڕێی بداتە نێو گۆڕەپانی 
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ئەو وێناكردنە ئەفسانەیی و ئایدیۆلۆژییانەی شایستەی بایەخ پێدان نین. ئەمە 

ئەو كارە بوو كە فەلسەفەی پەڕگیری پۆزەتیڤیزم و تەكنۆكراتیزم لەسەدەی 

نۆزدەیەمی خۆرئاوادا ئەنجامیدا.

لەمە زیاتر درێژە بەو گفتوگۆ كۆن و نوێیە نادەم كە لەبارەی عەقڵ و 

خەیاڵەوە دەكرێ . لەڕاستیدا تائێستا هیچ وەاڵمێكی كۆتایی بەدەستنەهاتووە 

بۆ دیاریكردنی پلەی مەعریفیی هەریەكە لەعەقڵ و خەیال. دەشزانین عەقڵ و 

خەیاڵ دوو جۆرە ئەپستیمیان بەرهەمهێناوە لەگەڵ دوو شێوازی جیاوازی 

شێوازی  زانستی/  )شێوازی  خەیاڵ:  لەعەقڵ و  كردن  گوزارشت  بۆ  زمان 

ئەدەبی(.

رادەی  دەمانەوێ   ئێمە  تردایە،  لەشوێنێكی  ئێمە  سەرەكیی  خەمی 

بەشداریكردنی زانستە سروشتی و زانستە كۆمەاڵیەتییەكان دیاریبكەین لەپێناوی 

راگەیەنراون.  لێكۆڵینەوەیەدا  ئەم  لەناونیشانی  ئامانجەی  ئەو دوو  بەدیهێنانی 

دەمانەوێ  لەوە تێبگەین: دۆزینەوە نوێیەكانی بواری زانستی بایۆلۆژیاو كیمیاو 

فیزیاو ماتماتیك و گەردوون و ئەلیكترۆنی، تا چ ئەندازەیەك كار لەوێناكانی ئێمە 

بۆ رابردوو دەكەن، هەروەها تا چ ئاستێك كاردەكەنە سەر پەیوەندیی ئێمە 

بەترادیسیۆن و كەلەپوورە جیاوازەكانمان و تێگەیشتنمان بۆ ئایین و رۆشنبیریمان.

سنورێك  چ  تا  سروشتییەكان  زانستە  دۆزینەوەكانی  تر:  بەمانایەكی 

وێنامان بۆ گشت ئەو شتانە راست دەكەنەوە؟ ئێمە لەكاتێكدا ئەمە دەڵێین، 

لەالیەن  ئایینەكانمان  كەلەپوورو  ترادیسیۆن و  ئەمڕۆكە  دەزانین  ئ��ەوەش 

سەپێنراوەكان،  بەسەردا  دەسەاڵت  پەراوێزكراوو  تایەفە  كۆمەاڵیەتی و  توێژە 

بەئەندازەیەكی گەورە، وەك پەناگەو شوێنێكی ئاسوودە بەكاردەهێنرێن )بڕوانە 

چۆن بزووتنەوە فەندەمینتالیستەكان ئایین وەك چەكێكی سیاسی بەكاردێنن بۆ 

بەدیهێنانی خواستەكانیان(.
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لەكاتێكدا ئێمە لەساڵی دوو هەزار نزیك دەبینەوە، مافی ئەوەمان 

گەردوونی  شارستانیی  ئێستاكە  ئایا  بخەینەڕوو،  پرسیارە  ئەم  هەیە 

دەبینێ ؟  بەخۆوە  رەگوریشەیی  وەرچەرخانێكی  یان  گەورە  گۆڕانكارییەكی 

گۆڕانكارییە  ئەو  تێبینیی  دەبات  ئەوەمان  بەرەو  پرسیاركردنە  ئەم  دیسان 

روودەدەن،  ئێمەوە  بەبەرچاوی  ئەمڕۆكە  كە  بكەین  نەوعییانە  خێراو 

گۆڕانكارییەك كار لەسەرتاسەری جیهان دەكات نەك تەنیا لەم یان لەو واڵت. 

ئەمە دەڵێین و دەبێ  ئەو بۆشایی و جیاوازییە گەورەیەش لەبەرچاوبگرین كە 

قووڵی  جیاوازیی  جیادەكاتەوە،  هەژارەكان  لەواڵتە  دەوڵەمەندەكان  واڵتە 

نێوان واڵتە پێشكەوتووەكان و واڵتە تازە گەشەكردووەكان. ئەم گۆڕانكارییانە 

بەهەمان ئەندازە كاریگەریی بەسەر هەردووالدا نییە، واڵتە پێشكەوتووەكان 

دەتوانن دەست بەسەر ئەو گۆڕانكارییە خێرایانەدا بگرن و كۆنترۆڵی بكەن و 

دەتوانن هەرسی بكەن و وەری بگرن، چونكە لەڕاستیدا ئەوان بەرهەمیان 

هێناوە، هەروەك دەشتوانن بۆ باشتركردنی ئاستی ژیانی خۆیان بەكاری بێنن، 

بەاڵم واڵتە دواكەوتووەكان ناتوانن دەستی بەسەردا بگرن، لەبەرئەوە ئەو 

گۆڕانكارییانە، واڵتە دواكەوتووەكان پتر دەخەنە ناو پاشكۆیی و گێرەشێوێنی.

لەم تێڕوانینەوە دەشێ  بڵێین شارستانیی گەردوونی، واتە سەركەوتنی 

بەرەو  ئەمەش  نموونەیی.  تەكنۆلۆژیی  لەژیانی  چەشنێك  كولتووریی 

دۆزینەوەی فیكری و رۆحیی ئەو بەشەی رۆحی ئێمە دەبا، مەبەستم ئەو 

بەشەی ناتوانین بەتەواوی تاریكی و خراپەكاریی تیادا بكوژین،یان لەوانەشە 

رۆژێ  بێ  بتوانین تاریكیی رۆح لەناو بەرین. كێ  دەزانێ ؟ بۆچی خۆمان 

لەخەونە یۆتۆپییەكان بێبەش بكەین؟ ئایا رۆژێك دێ  خراپەكاری و نەزانی و 

دەمارگیری لەجیهاندا نەمێنێ ؟

ئێستا با هەوڵ بدەین ئەم خاڵە لەمیانی سێ  نموونەوە رۆشنبكەینەوە، 
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ئەوروپا،  ئیسالم،  تایبەتییەوە:  مێژوویی  نمونەی  سێ   ئاوێنەی  لەمیانی 

خۆرئاوا.

خۆرئاوادا  ئەوروپاو  لەنێوان  بەسود  جیاكاریی  هەندێ   لەسەرەتادا 

نازانم،  شتیان  بەیەك  تێكەڵناكەم و  خۆرئاوا  ئەوروپاو  من  دەكەم،  پێشنیار 

وەك زۆر كەس بەشێوەیەكی باو ئەم كارە دەكەن.

من ئەوروپاو خۆرئاوا لەیەكتر جیادەكەمەوە تا لەڕووی مێژووییەوە 

چوارچێوەیەك  بخەمەڕوو،  دروست  راست و  رۆشنبیریی  چوارچێوەیەكی 

یارمەتیماندەدا میتۆدێكی رەخنەیی لەچەمكی شارستانیی گشتی وەربگرین.

رووناكبیران بەدرێژایی چەندین سەدە دژكارییان لەنێوان خۆرئاواو 

دەكرد  نێوانیان  بنەڕەتییەكانی  لەجیاوازییە  جەختیان  دادەنا،  خۆرهەاڵت 

لەڕووی دوو چەشنە ژیانی جیاواز، هەروەها دوو چەمكی جیاوازی پایەی 

جیاوازە  وێناكردنی  دوو  بوونی  مەبەستم،  مرۆڤ،  بۆ  یاسایی  فەلسەفی و 

فەلسەفەی  خۆیان  تەنیا  ب��اوەڕەدان  لەو  خۆرئاواییەكان  مرۆڤ.  لەبارەی 

مرۆڤایەتییان پەرەپێداوە، فەلسەفەیەك گشت بایەخی خۆی بەمرۆڤ دەدا.

نێوان  ناكۆكییانەی  جیاوازی و  ئەو  لەبوونی  نكۆڵی  ناتوانێ   كەسیش 

بزووتنەوە  سەرهەڵدانی  لەساتی  بەتایبەتی  بكات،   خۆرهەاڵت  خۆرئاواو 

فەندەمینتالیستەكانی جیهانی عەرەبی و ئیسالمییەوە دژ بەنۆرمی خۆرئاوایی، 

خۆرئاواو  نێوان  دژكارییەی  ئەم  من  بوونەتەوە،  گەورەتر  ناكۆكییانە  ئەو 

خۆرهەاڵت بەكارەساتێكی راستەقینە دەزانم. بۆچی؟ چونكە پێم وایە هەردووال 

سەر بەهەمان ئەو مەرجەعە رۆشنبیرییە قووڵەن كە خۆی لەهزری گریكی و 

جەختكردن  پێداگرتن و  پاشان  دەبینێ .  )مۆنۆتیزم(دا  تاكخوداییەكان  ئایینە 

لەناكۆكیی نێوان ئەو دوو رۆشنبیرییە یاخود ئەو دوو شارستانییەداو بگرە 

نەزانینی  بەرهەمی  لەڕاستیدا  ناكۆكییەكان،  قەبەكردنەوەی  گەورەكردن و 
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الیەنی  ئیسالمی/   – عەرەبی  الیەنی  )واتە  الیەنەكەیە  دامەزراوی هەردوو 

خۆرئاوایی(، جیهانی عەرەبی خۆرهەاڵت نییە بەڵكو خۆرئاوایە، خۆرهەاڵتی 

راستەقینە بریتییە لەخۆرهەاڵتی دوور كە چین و ژاپۆن و هیند دەگرێتەوە، 

لەوێدا چەند مەرجەعێكی رۆشنبیریی تەواو جیاواز هەیە لەمەرجەعییەتی 

خۆرئاوایی، واتە لەمەرجەعی هزری گریكی و ئایینە یەكخواییەكان، بەاڵم ئەو 

دژكارییەی نێوان خۆرئاواو خۆرهەاڵت لەشێوەی چەند دامەزراوێكی زانستی 

یان زانكۆییدا بنجی داكوتاوەو ئەم وتەیە »خۆرئاوا خۆرئاوایەو خۆرهەاڵتیش 

سەرسوڕمانە  جێی  ئەوەی  دەدات،  دنەی  ناگەن..«  بەیەكتر  خۆرهەاڵتەو 

وەك  هەیە،  پاكیان  كەنیازێكی  زانكۆش  لەمامۆستایانی  هەندێ   تەنانەت 

راستییەك ئەو دژكارییە قبووڵ دەكەن كە قابیلی گفتوگۆ نییە، بەڵكو ئەو 

تێكەڵكردنە ئایدیۆلۆژی و جوگرافی–ستراتیژییەی نێوان ئەوروپاو خۆرئاواش 

ئەو  قبووڵكردنی  جیاوازیشن،  خۆرئاوا  ئەوروپاو  ئەگەرچی  دەكەن  قبووڵ 

جاران(  سۆڤێتی  یەكێتی  )یان  ئیسالم  كە  دەبێ   پتریش  ئەوكاتە  تێكەڵبونە 

لەنائاگایی  ئیسالم  لەوەدەچێ   بەرامبەر،  ناكۆكی  دوژمن و  الیەنی  دەبێتە 

ئەواندا شوێنی كۆمۆنیزمی گرتبێتەوە كە وەك داهۆڵێكی ترسناك لەسەری 

دەژین.

بەاڵم ئەوروپییەكان لەنێو خۆیاندا هەست بەجیاوازی دەكەن لەگەڵ 

واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكادا كە بەبێ  ئەو، چەمكی خۆرئاوا ناتەواوە، 

وەك دەشزانرێ  شارل دیگۆل ئەمەركیای بە »كچی ئەوروپا« ناودەبرد.

با لێرەدا –بۆ ساتێكیش بێ - ئەوە بەبیر بهێنینەوە چۆن فەرەنسە 

ئەمەریكادا،  لەگەڵ  رووبەڕووبونەوەی  لەكاتی  »گ��ات«داو  لەوتوێژەكانی 

جیاوازی  دەبێ   پاشان  دەكرد،  فەرەنسەیی«  »تایبەتمەندیی  لە  داكۆكیی 

شتێك،  هەموو  سەرباری  ئەمانە  بكرێ ،  )خۆرئاوا(دا  و  )ئەوروپا(  لەنێوان 
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جیاوازن، واتە ئەوروپاو خۆرئاوا جووت نین، مسۆگەریش نییە كە ئەمەریكا 

الیەنگری پێكهێنانی یەكێتی ئەرووپی بێ .

ئەم  خۆرئاوا  پێناسەی  بۆ  من  چییە؟  »خۆرئاوا«  بەتەواوی  كەواتە 

شتە پێشنیار دەكەم: خۆرئاوا ئەو حەوت دەوڵەتە گەورەیەیە كە لەساڵی 

)1989( بەدواوە هەموو ساڵێك و بەڕێكوپێكی كۆدەبنەوە، ئەمانە گروپێكی 

»جوگرافی – سیاسی« و »جوگرافی – ئابوری« و »جوگرافی – بانكی«ن و لەم 

دەوڵەتانە پێكدێن: ئەمەریكا، ژاپۆن، كەنەدا، فەرەنسە، ئیتالیا، ئینگلتەرە، 

ئەڵمانیا. ئەم حەوت دەوڵەتە گەورەیە لەئیرادەیەكی جوگرافی – ستراتیژی 

پرەنسیپە  ئەو  لەپەرەپێدانی  كێشاوە  جیهاندا  هەموو  بەسەر  باڵیان  نوێوە 

سیاسی و ئابوورییانەی كە دیموكراتیزمی لیبراڵی و ئاڵوگۆڕی ئازادی بازرگانی 

بۆمانی  خۆرئاوادا  گەورەیەی  یانە  لەم  ژاپۆن  قبووڵكردنی  دادمەزرێنن، 

نەگیراون،  لەبەرچاو  فەلسەفییەكان  كولتووری و  پێوەرە  چۆن  دەردەخات 

بەڵكو گرنگ هێزی ئابووری و تەكنەلۆژی و داراییە.

كەلەپووری ژاپۆنی لەكەلەپوری ئەوروپی یان ئەمەریكی جیایە، پاشان 

پێوەرە كولتوورییەكان بۆ هەر دەوڵەتێك جێهێڵراوە كە بەگوێرەی مەرجەعی 

مێژوویی و شوناسی نەتەوەیی سنوری بۆ دەكێشرێ . تێبینیی باڵوبوونەوەی 

ئەوروپی،  یەكێتی  بەدەوڵەتانی  لەپێوەندیدا  دەكەین  هەڵوێستیش  هەمان 

ئەم دەوڵەتانە دەیانەوێ  لەڕووی سیاسی و یاساییەوە فەزایەكی بەرفراوان و 

یەكگرتووی ئەوروپی دەستەبەر بكەن، بەاڵم چەندین بەربەست لەڕێی ئەم 

رێچكە قورسەدا دەوەستن، گرنگترینی ئەو بەربەستانەش بریتییە لەدەمارگیری 

تەسكی ناسیونالیستانەی فەرەنسی و ئینگلیزی و ئەڵمانی.. لێرەشدا دەبینین 

»تایبەتمەندییە كولتوورییەكان« بەردەوام بەڕووی »دەسەاڵتی بیرۆكراتی«ی 

رێكخراوی برۆكسێل )كە سەنتەری بڕیاری ئەوروپی لەوێدایە( دەوەستنەوە، 
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لەڕاستیدا دەمارگیریی ناسیونالیستی، بەپێكهێنانی یەكێتی ئەوروپی، نەمرد. 

فەرەنسییەكی ناسیونالیستی دەمارگیر مومكین نییە ببێ  بەكەسێكی ئەوروپیی 

راستەقینە.

فەلسەفییە  مەسەلە  چۆن  دەردەخ��ات  بۆ  ئەوەمان  نموونەیە  ئەم 

هاوچەرخەكان  كۆمەڵگە  گشت  لەچارەنووسی  كار  دەبێ   –كە  گەورەكان 

بكات– لەبەرنامەی كاری سەركردەی نەتەوە گەورەكاندا، البراوە. دەشزانین 

تازە  لەواڵتە  كار  گەورەتر،  تراژیدیی  بەئەندازەیەكی  مەسەالنە،  ئەم 

پێویستییان  شارستانی،  بەكاروانی  گەیشتن  بۆ  كە  دەكات  پێگەیشتووەكان 

بەهەرسكردنی شۆڕشە كولتوورییە راستەقینەكان هەیە.

هەندێ   دەبێ   خاڵە،  ئەم  گەیشتینە  لەباسەكەماندا  ئ��ەوەی  پاش 

گریمانەی گرنگ بخەینەڕوو، لەپێناوی پێكهێانی میتۆدێكی نوێ  و بەتوانای وا 

كە بتوانین رابردوو رووناك بكەینەوەو لەئێستا تێبگەین و ئایندەیەكی باشترو 

مرۆڤانەتر بنیات بنێین، گریمانەكانیش ئەمانەن:

1- خۆرئاوا )وەك پێشتر دیاریمان كرد( لەهەموو بوارێكی ئابوری و 

بانكی و زانستی و تەكنەلۆژیدا، )هەژموونێكی( تەواوی بەسەر جیهاندا هەیە. 

دەبینین لەناو حەوت دەوڵەتە گەورەكەدا ئەلتەرناتیڤێك بۆ رابەرێتیی واڵتە 

ئەمەریكا  كێبەركێی  دەتوانێ   فەرەنسە  نە  نییە،  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

بكات نەژاپۆن.

2- ئەم هەژموونە پتر بایەخ بەكاروباری ئابوری دەداو ئەم دەسەاڵتە 

پتر دەگەڕێتەوە بۆ كاروبارە ئابوورییەكان، تێگەیتشنی بنەڕەتیی ئەم هەژموونە 

كۆنترۆڵیان  دەكاو  بازرگانی  نوێی  كوتلەیەكی  چەند  لەپێكهێنانی  جەخت 

یان  پێشوو،  لەیۆگۆسالڤیای  ملمالنێیانەی  ئەو  دەبینین  نموونە  بۆ  دەكات. 
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لەیەكێتی سۆڤێتی جاران، یان تەنانەت لەتوركیاشدا هەڵگیرساون، بەهەمان 

دوورگەی  ملمالنێكانی  لەگەڵ  كە  ناكرێ   لەگەڵدا  مامەڵەیان  رێگەیە  ئەو 

عەرەبیدا دەكرێ ، یان لەگەڵ ملمالنێكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باشووری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا. لێرەو لەوێ ، پێوەرە جوگرافی – ستراتیژییەكان، جیاوازن 

)واتە بەدوو پێوەر كێشانە دەكرێن نەك بەیەك پێوەر(، پاشان ناكرێ  بڵێین 

سیستەمی نوێی جیهان دادپەروەرترە لەوانەی پێش خۆی.

لەبارەی  هەیە  باو  سیاسیی  گوتارێكی  لەخۆرئاوادا  ئێستا   -3

دیموكراتیزم و مافی مرۆڤ و پشتگیریی مرۆیی بۆ میللەتانی چەوساوە یان بۆ 

كەمە نەتەوەییە چەوساوەكانی ناو ئەو دەوڵەتانەی لەسەدەی نۆزدەیەمەوە 

لەالیەن دەسەاڵتە ئەوروپاییەكانەوە بەزۆرەمل�ێ  سنوریان بۆ دانراوە، بەاڵم 

بەخشیشە،  سوود  بێگومان  سەرنجڕاكێشەو  رواڵەتدا  لە  كە  گوتارە،  ئەم 

بەكاردەهێنرێ ،  جیهانی  نوێی  سیستەمی  بۆ  »مۆراڵی«  سەرپۆشێكی  وەك 

یان با بڵێین بۆ هاوسەنگیی نوێی جیهان كە دەوڵەتە پیشەسازییە گەورەكان 

لەسەر  رایەكی گشتیی جیهانی هەیە  ئەمەش  كۆنترۆڵیانكردووە، سەرباری 

پێویستیی باڵوبوونەوەی دیموكراتیزم لەگشت شوێنێكداو هەروەها رێزگرتن 

لەرێسای ئاڵوگۆڕی بازرگانیی ئازاد، دەشێ  ئەم ستراتیژە لەماوەیەكی دووردا 

ببێتە هۆی سەركەوتنی ئەو نموونە سیاسی و فیكرییەی كە ئەوروپا لەسەدەی 

فەرەنسی،  ئینگلیزی و شۆڕشی  لەدوای شۆڕشی  هەژدەیەمدا،  حەڤدەیەم و 

لەچەشنی  خۆرئاواییەكانی  لەتیۆریستە  هەندێ   وەك  ئەمە  پێداوە،  پەرەی 

)فۆكۆ یاما( باوەڕیان پێ  هەیەو بەتایبەتی لەپاش شكستی یەكێتی سۆڤێتیدا 

پتر متمانەیان بەلیبرالیزمی دیموكراسیی ئازادی خۆرئاوایی پەیدا كرد.

مەسەلە  نزیك،  بەئایندەی  پەیوەستە  مێژووییەی  سیناریۆ  ئەو   -4

فەلسەفی و ئەنترۆپۆلۆژییەكان لەبەرچاو ناگرێ ، لەبەر ئەم هۆیە ناچار دەبین 
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لەخۆرئاوا،  بكەین نەك  لەئەوروپا  لەم شیكردنەوە رەخنەییەماندا جەخت 

بۆچی؟ چونكە ئەوەی بۆ ئەوروپا رەخسا، بۆ هیچ شوێنێكی دی نەڕەخسا، 

یەكەم  ببێتە  كە  رەخسا  ئەوروپا  بۆ  وا  مێژوویی  ئیمتیازێكی  مەبەستم: 

شوێن لەجیهاندا، بگرە تاكە شوێنێكە كە رووبەڕووبونەوەیەكی خوێناوی و 

دوورودرێژو یەكالكەرەوە لەنێوان دوو نموونەی مێژوویی روویدا، نموونەی 

یەكەم ئایین بەسیفەتی لوتكەیەكی رۆحیی دەسەاڵت كە ئەركەكەی بریتییە 

دووەم  نموونەی  لەدەوڵەتدا،  حوكمكردن  دەسەاڵت و  پرۆسێسەكردنی  لە 

سیاسەتی دنیاییە كە لەدەنگدانی گشتی و دەسەاڵتی میللیدا بەدوای رەوایی 

دەسەاڵتدا دەگەڕێ . كۆتایی ئەو ملمالنێیە سەركەوتنی نموونەی دووەم )یان 

سیستەمی دووەم( بوو كە بەسیستەمی تازەگەری »مۆدێرنیزم« ناودەبرێ ، 

لەئەوروپادا، هەر تەنیا لەئەوروپا فەیلەسووفانی رۆشنگەری بەسەر پیاوانی 

تازەگەری و  لەنێوان  دژایەتییەك  ئەمڕۆ  تا  ئێمە  ئاییندا سەركەوتن، كەچی 

كەلەپوور دادەمەزرێنین، هەروەك دژایەتی لەنێوان فەلسەفە/تیۆلۆژیا، یان 

لەنێوان جیهانگری/ ئایین یان لەنێوان دنیایی/ پیرۆز، یان لەنێوام ماتریالیزم/ 

ئێستا  توانایەی  هێزو  ئەو  سەرباری  ئەمەریكا  دادەمەزرێنین،  رۆحانیزم 

هەیەتی مومكین نییە لەگەڵ ئەوروپادا بەراورد بكرێ ، چونكە ئەزموونی 

ئەمەریكا كۆن نییەو بگرە زۆر نوێشە، هەروەها ئەمەریكا – وەك دیگۆل 

چەند  بنچینەییەكان  بیانییە  لەزمانە  ئێستا  ئەوروپایە«.  »كچی  دەڵ��ێ : 

مەرجەعێكی قەبەو گەورەمان لەبارەی شۆڕشەكانی ئینگلیزی و ئەمەریكی و 

بەاڵم  سەریان،  بگەڕێینەوە  لێرەدا  ناكا  پێویست  لەبەردەستە،  فەرەنسی 

دەكرێ  بڵێین الیەنە هەرە گرنگەكانی ئەم شۆڕشانە تا ئێستاش ئەو ئەزموونە 

ئەوروپی،  تازەگەریی  ئەزموونی  واتە  رەتدەكەنەوە،  دەوڵەمەندە  بەپیت و 

ئەم رەتكردنەوەیەش بەڕاستی جێی داخەو هۆیەكەیشی روون نییە.
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 شتێكی باشە لێرەدا جەخت لەم مەسەلە گرنگانەی خوارەوە بكەین:

عەلمانی  سیستەمی  بۆ  ئاینییەوە  سیستەمی  لە  گواستنەوە  1-ئایا 

تەنیا ئەنجامێكی سروشتیی ئەو ملمالنێ  و رووبەڕووبونەوە گەورەیە بوو كە 

لەنێوان دوو هێزی مێژوویی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و كولتووریی گەورەدا 

لێرەدا  بوو؟  فەلسەفییەكانیش  بنەما  ئەنجامی  لەمانە  جگە  یان  رووی��دا؟ 

لەالیەك/  مەسیحی  كڵێسەی  هێزی  گەورەیە:  هێزە  دوو  لەو  مەبەستمان 

هێزی بورژوازیی عەلمانیی هەڵكشاو لەالیەكی تر.

ئەوروپای  لەخۆرئاوای  تایبەتییە  مێژووییە  دی��اردە  ئەم  2-بۆچی 

مەسیحیدا روویداو لەهیچ فەزایەكی ئاینی دیكە لەجیهاندا رووی نەدا؟ بۆ 

نموونە لەچین و هیندو مەسیحییەتی ئەرتۆدۆكسی و ئیسالمدا؟ بۆچی تەنیا 

ئەوروپای گرتەوە؟

تایبەتیمان بۆ دەخاتەڕوو  3-بارودۆخی ئیسالم چەند مەسەلەیەكی 

كە لەم خااڵنەی خوارەوەدا دیارییاندەكەین:

)سەدەی  زاییندا  سیانزەیەمی  زایینی و  نۆیەمی  سەدەی  *لەنێوان 

ئیسالمییە گەورەكاندا، چەند  لەشارە  سێیەمی كۆچی و حەوتەمی كۆچی(، 

هێزێكی عەلمانی دەركەوتن، دەركەوتنی ئەم هێزانە پتر لەهەردوو ناوچەی 

ئێران و عێراقدا بوو )لەنێوان سەدەی دەیەم و یانزەیەمی زایینی – چوارەم و 

پێنجەمی كۆچی(.

گفتوگۆی عەقاڵنیی  ئیسالمی چەندین  فیكری  ماوەیەدا  لەو  *هەر 

بەپیتی بەخۆوە بینی لەنێوان عەقڵی فەلسەفیی گریكی/ عەقڵی ئایینی كە 

پشتی بەسروشتی خودایی قایم بوو. پاشان ئەم گفتوگۆو وتوێژە بەپیتانە 

گواسترانەوە بۆ ژینگە مەسیحییە التینییەكان لەئۆكسفۆردو سۆربۆن و پۆڵۆنیاو 

ناوچە ئەوروپیەكانی تر )لەپاش سەدەی سیانزەیەم( و لەوێدا زۆر بەباشی 
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وەرگیران و پێشوازییان لێكرا. )بڕوانە چۆنێتیی گواستنەوەی فیكری گریكی 

)لەسەدەكانی ناوەراستدا( لەعەرەبەوە بۆ ئەوروپاییەكان، هەروەها بڕوانە 

هەموو  بۆ  بنچینەیی  بەمەرجەعێكی  بوو  ئیسالمی   – عەرەبی  بیری  چۆن 

لەسەدەی  واتە  سەدە،  چوار  بەدرێژایی  كەم  النی  ئەوروپا،  رۆشنبیرانی 

دوانزەیەمەوە بۆ سەدەی شازدەیەم(.

*ئەو پرسیارەی ئێستا دەخرێتەڕوو، ئەوەیە: بۆچی، لەپاش سەدەی 

سیانزەیەمەوە، هێزو تەوژمە عەقاڵنییەكان لەناوەندی ئیسالمیدا الوازبوون ، 

پاشان بەیەكجاری ون بوون و مردن؟ بۆچی لەهەمان كاتدا لەالیەن ئەوروپای 

خۆرئاوایی مەسیحیدا پێشوازییەكی گەرمی لێكراو بوو بەهۆی بەپیتكردن و 

لەگەڵ  گرنگ  دابڕانێكی  چەند  پاشان  كە  ئەوروپی  فیكری  پەرەپێدانی 

رابردوو و سەدەكانی ناوەڕاست بەرپابوون؟ هەروەها بەشدارییەكی چاالكیان 

لەرێنیسانسی ئەوروپیدا كرد؟

هاوچەرخەكانی  موسڵمانە  ئایا  مێژووییانە،   پێدراوە  ئەو  *بەپێی 

مافی  ئایا  رەتبكەنەوە؟  كردن«  »بەخۆرئاوایی  هەیە  ئەوەیان  مافی  ئەمرۆ 

پشكنینێكی  بەرلەوەی  رەتبكەنەوە  ئەوروپی  تازەگەریی  هەیە،  ئەوەیان 

ئاخۆ  بدەن؟  ئەنجام  ئیسالمیدا  لەنموونەی  قووڵ  هەمەالیەن و  رەخنەیی 

ئەوە هەڵە نییە موسڵمانە كۆنزەڤاتیڤەكان هەڵوێستێكی زۆر نێگەتیڤانە لە 

بەرامبەر مۆدێرنیزمی ئەوروپی وەربگرن؟

یەكەمجار  دەبێ   ئیسالمی،  نموونەی  پشكنینی  بگەینە  بەرلەوەی 

ئەو مەسەلە فەلسەفییە گەورەیە روون بكەینەوە، كە پێش تۆزێ  باسمان 

دابڕانەی  ئەو  ئایا  دەنوێنێ :  خۆی  پرسیارەدا  لەم  مەسەلەیەش  ئەو  كرد. 

لەئەوروپادا لەنێوان )سیستەمی عەلمانی/ سیستەمی ئایینی( روویدا، پشتی 

لەبەرئەوەی  یان  بەستبوو،  پتەو  توندو  فەلسەفیی  بنچینەیەكی  بەچەند 
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ئیجابیی  سوودی  كۆمەڵێ   و  هەبوو  پراگماتیی  زانستیی  سیمایەكی  چەند 

هەبوو؟ بەمانایەكی تر: ئایا رازی بوونی میللەتە ئەوروپییەكان بە سیستەمی 

دروستن؟  راست و  سیستەمە  ئەم  پرنسیپەكانی  كە  لەبەرئەوەبوو  عەلمانی 

یان لەبەرئەوەی سیستەمی عەلمانی كۆمەڵێ  سوودی عەمەلی و بەروبوومی 

ئیجابیی لەئاستی ژیانی ئابوری و مادی و سیستماتیزەكردنی كۆمەڵگەدا هەیە؟

بەم جۆرە دەبینین وا پێویست دەكات وەاڵمێكی روونمان بۆ ئەم 

یەكالكەرەوەیە،  مەسەلەیەكی  ئەمە  هەبێ ،  گەورەیە  بنەڕەتییە  مەسەلە 

ناو كڕۆكی ئەو ملمالنێیەی ئێستا  بگرە مەسەلەی مەسەلەكانەو دەكەوێتە 

وەاڵمێكی  نەتوانین  ئەگەر  یان  بەڕێوەدەچێ .  خۆرئاوادا  ئیسالم و  لەنێوان 

یەكالكەرەوەی ئەم مەسەلەیە بدەینەوە، ئەوا النی كەم دەبێ  گفتوگۆیەك 

لەقوواڵیی ئەم مەسەلەیەدا بكەینەوە.

دەبینین گەورەترین بیانوو كە عەقڵی ئایینی لەدژی عەقڵی عەلمانی 

بەكاری دەهێنێ ، ئەو بیانووەیە كە گوایە، ئەو دابڕانەی ئەوروپای خۆرئاوا 

بەهەلومەرجێكی  پەیوەستە  كاتییەو  زۆرەمل�ێ  و  دابڕانێكی  سەپاندوویەتی، 

زاڵبوون وەك لەوەی  ئیرادەیەكی دەسەاڵتدارییە بۆ  پتر  لۆكاڵی،  ناوخۆیی 

ئیرادەی گەڕأن بێ  بەدوای ماناو مرۆڤایەتییەكی زیاتر.

بیخەینە  بكەینەوەو  فراوان  گفتوگۆكە  كە  بوین  رازی  بەوە  ئەگەر 

ئاستێكی بەرزی رووبەڕووبونەوەی فیكری و فەلسەفی، ئەوسا لەو پێكهاتنە 

هاوچەرخەكان  ئوسوڵییە  گوتارە  نەزۆكانەی  قسە  شەڕە  لەو  ئایدیۆلۆژی و 

نابێ  كە »خۆرئاوا«  لەال دروست  ئەو وەهمەمان  ئەوسا  رزگارمان دەبێ . 

هیچ خەمێكی نییە دژایەتیكردنی ئیسالم نەبێ ، )وشەی »خۆرئاوا«م خستە 

بەبزووتنەوە  سەبارەت  وشەیە  ئەم  چونكە  كەوانەوە،  جووت  دوو  ناو 

بە  بووە  ترسناك،  بەشتێكی  بووە  ئوسوڵییەكان،   – فەندەمینتالیستەكان 
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فەندەمینتالیستەكان  بزووتنەوە  ئیسالمی  جۆرە  بەم  گەورە«(.  »شەیتانی 

بەرامبەر شارستانییەتی  لە  ناوزڕاندنی خودی خۆی و  تەڵەی  ناو  دەكەوێتە 

خۆرئاوایی نوێدا خەم و بێزاری دایدەگرێ . ئەمەش دواجار دەگاتە رێگەیەكی 

داخراوو ناتوانێ  پرۆژەیەك بۆ ئایندە پێشكەش بكات.

گەڕانەوە بۆ مەسەلەی »نائامادەیی بیرۆكەی خواوەند«

 یان بەرتەسكبوونەوەی پیرۆزكردن لەكۆمەڵگە ئەوروپییەكاندا

بهێنمەوە  ئەوە  تا  بەكارهێنا  نیتشەوییەم  زاراوە  ئەم  بەئەنقەست 

بیری مامۆستایانی زانكۆ خۆرئاواییەكان كە ئەوان بەبێ  هەق ئەو گفتوگۆ 

بۆئەوەی  البرد،پاشان  كۆمەاڵیەتییەكاندا  زانستە  لەگۆڕەپانی  فەلسەفییەیان 

مەسەلەی   – مەسەلەیە  ئەم  كە  بهێنمەوە  موسڵمانەكان  بیری  بە  ئەوە 

بەرتەسك كردنەوەو ئاشكراكردنی پیرۆزكردن – ئێستاكە سەبارەت بەفیكری 

ئیسالمی، بەرەنگارییەكی گەورە دروستدەكات، بگرە دەكەوێتە ناو بازنەی 

تەنانەت  ئێمە  واتایەی  بەو  لێبكرێتەوە،  بیریان  مەحاڵە  رووبەرانەی  ئەو 

ناوێرین بیانخەینەڕوو. ئەمە لەكاتێكدا بیری ئەوروپی لەسەدەی نۆزدەیەمەوە 

گفتوگۆی لەسەر كردوون.

»مەرگی  نیچە:  ن��اودارەی  وتە  ئەو  ئێمە  بۆ  زەحمەتە  لەڕاستیدا 

تەنیا وشەی  زمانی عەرەبی،  وەربگێڕینە سەر   La mort de Dieu خوا: 

وشەی  بەاڵم  وەربگیرێ ،  بەنابەدڵییەوە  دەكرێ   ئەویش  نەبێ ،  »خواوەند« 

وەربگێڕدرێ .  بەوجۆەر  نیچەدا  وتەیەی  لەم  ناشێ   بەهیچ جۆرێك  »خوا« 

بۆچی؟ لەبەرئەوەی وشەی خوا لەگۆڕەپانی ئیسالمی و عەرەبیدا، بوونێكی 

ئەم وشەیەی  قورئانی  گوتاری  لەبەرئەوەی  دیسان  گەورەو مەزنی هەیە، 

ئەم  دەسەاڵتدار، هەروەها  بەتواناو  بەهێز،  زیندوو،  بەوشەیەكی  كردووە 
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رۆژانەی  ژیانی  داكوتاوەو  ریشەی  باوەڕدارێكدا  هەموو  لەناخی  وشەیە 

پڕكردۆتەوە بەچەشنێ  ناتوانێ  ئەو وتەیەی نیچە وەربگرێ ، بەڵكو لەناوەوەو 

كاردانەوەو  ئەوسا  دەكەوێ ،  هەستەكانی  بەر  یەكالكەرەوە  بەشێوەیەكی 

دەكرێ   چۆن  دەبێ .  بێڕەحمانە  توندو  زۆر  ئیماندارە  كەسە  ئەو  وەاڵمی 

وێنای جیهانێك بكەی خودای تیادا نەبێ ؟ ئەمە شێتییە. دەكرێ  ئەوەش بڵێین 

كە بیرۆكەی نەبوونی خودا لەجیهاندا، تەنانەت لەالی ژمارەیەكی زۆری ئەو 

ئەوروپییەكاندا  كۆمەڵگە  لەئامێزی  كە  قبوڵناكرێ   مەسیحییانەش  جولەكەو 

دەژین و خزاونەتە نێو كولتوورو تازەگەرییەكەیەوە.

تائێستاش لەو كۆمەڵگانەدا توێژێكی گەورەی باوەڕداران – بەمانای 

تەقلیدیی وشەكە – هەن. دەتوانین بڵێین نیچە كە قووڵترین ئەركیۆلۆژیای 

جۆرێ   بەهیچ  داناوە،  خودا  نەبوونی  چەمكی  بۆ  جینالۆجیی  فەلسەفی و 

مەبەستی ئەوە نەبووە نكۆڵی لەبوونی خودا بكا وەك مەرجەعییەتێكی بەرز 

كە لەهەموو رۆشنبیرییە مرۆڤایەتییەكاندا بوونی هەیە )هیچ كۆمەڵگەیەكی 

ئەوەش  مەبەستی  نیچە  هەروەها  لەپیرۆزكردن(،  بێ   خاڵی  نییە  بەشەری 

بیكات  بسەپێنێ  و  ئاتیزم(  یان  )ئاتەئیزم،  دۆگمایی  بیباوەڕییەكی  نەبووە 

كۆمۆنیزم  ئایدیۆلۆژیای  دواتر  چۆن  وەك  دەوڵەت،  رەسمیی  بەرێبازێكی 

بەرتەسك  بووە  ئەوە  مەبەستی  تەنیا  بەڵكو  كردی،  سۆڤییەتدا  لەیەكێتی 

بوونەوەی ئەو بیرۆكەیە – بەداڕشتنە تەقلیدییەكەی – لەرووكاری كۆمەڵگە 

بەبوونی  پەیوەست  فەلسەفیی  تیۆرێكی  نیچە  پیشانبدات.  ئەوروپییەكاندا 

مێژوویی و كولتووریی پەرەپێدا. ئەوەی كە مرۆڤ بە »خودا« ناوی دەبەن.

توێژینەوە جینالۆجییەكەی نیچە تەنیا جەختی لەپەرەسەندنی بیرۆكەی 

خودا لەسەمتی پەیگانی )وپنی، Idolatry( دا نەكردووە، بەڵكو بۆ یەكەمین 

جار چووە سەر سەمتی )یەكبوون(یشەوە. ئەمەش بوێریی نیچە دەردەخا 
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كلێسەی  بوو  هۆیەش  ئەم  لەبەر  هەر  خۆیدا.  لەسەردەمەكەی  بەتایبەتی 

مەسیحی لەدژی وەستان، وەك چۆن پێشتر )كنێست(ی جوولەكەكان لەدژی 

لەپیاوانی  زانایان  كۆمەڵەی  )یان  ئیسالمیش  كۆمەڵەی  وەستان،  سپینۆزا 

ئایین( لەدژی هەر هەڵوێستێكی فەلسەفیی لەئیسالمدا دەوەستان بەتایبەتی 

لەدوای ئیدانەكردنی ئیبن روشد )كە لەساڵی 1198-ی زاینیدا كۆچی دوایی 

كردووە(. ئەمە لەهەموو شوێنێكدا چارەنووسی ئەو رووناكبیرە ئازادانەیە 

كە پێش سەردەمەكەی خۆیان دەكەون.

یەهودییەتیشدا،  لەمەسیحیەت و  ه��ەروەك  لەئیسالمدا،  هەمیشە 

كەسانەی  ئەو  لەنێوان  بووە  دروست  گەورە  بۆشاییەكی  بگرە  شڵەژانێك و 

ئەو  لەگەڵ  دەك���ەن،  سروشبەخش  خودایەكی  لەبیرۆكەی  داك��ۆك��ی 

گەردوون و  خواو  لەبارەی  ئایینی  تەعالیمی  دەدەن  فەیلەسووفانەی هەوڵ 

چارەنووسی بەشەری لەناو چوارچێوەی لۆجیكی و میتافیزیكیدا تێكەڵ بكەن 

ملمالنێی  )بڕوانە  وەرگیراون  گریكییەوە  زانستی  ئەرستۆو  لەئەفالتون و  كە 

بۆ  ئاڵۆزانەی  هەوڵە  ئەو  فەیلەسووفەكان(.  فیلۆلۆژیستەكان  و  نێوان 

گونجاندنی نێوان زانستەكانی سروشی ئایینی و زانستەكانی فەلسەفەی گریكی 

دراون، لەالی موسڵمانەكان لەئیبن روشد-ەوە دەستی پێكردووە )لەساڵی 

1198ز كۆچی دوایی كردووە(، لەالی یەهودییەكانیش مووسا بن مەیموون 

)لەساڵی 1204ز كۆچی دوایی كردووە(، لەالی مەسیحیە كاسۆلیكیەكانیش 

تۆمای ئەكوینی )لەساڵی 1274ز كۆچی دوایی كردووە(.

كەلەپوری سوننی ئەو هێڵە فیكرییەی رەت كردەوەو پتر جەختی 

لەوێنەی ئیسالمی برایەتی و هاوسۆزی و سرووتی ئایینی و میللی دەكرد.

بەاڵم كەلەپووری شیعی رێبازی فەلسەفەی ئیشراقی یان سۆفیزمی – 

ناوەكی گرتەبەر كە دەچێتە ناو قوواڵیی خەیااڵتەوە. جوولەكەش لەئایینی 
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بەسۆفیزمی  كاریگەربوو  زۆر  كەم و  كە  دۆزییەوە  پەنایەكیان  )حاخامی(دا 

ناوەكیی نەزعەی پێشینیی )القبالنیە( )واتە راڤەكردنی جوولەكە بۆ تەورات 

لەڕووی سۆفی و هێماییەوە بەگوێرەی ئەو نەریتانەی پێشتر دەكران(.

پێشەوەچووندا  بەرەو  لەكاروانی  خۆرئاواییەكان  مەسیحییە  بەتەنیا 

لەبواری  زۆران��ەی  سەركەوتنە  ئەو  وەرگرتنی  لەڕێگەی  بوون  ب��ەردەوام 

توێژینەوەی فەلسەفی و دۆزینەوە زانستییەكاندا ئەنجام دەدران، بەم جۆرە 

بیروباوەڕی ئایینی ئەوان هەمیشە نوێ  دەبۆوە، ئەوەی كە بۆ جوولەكەو 

لۆسەر(  )مارتن  پاشان  نەڕەخسا.  خۆرهەاڵتییەكان  مەسیحییە  موسڵمان و 

بۆ  سنوورێكی  بەرپاكردو  مەسیحییەتدا  لەناو  جیابوونەوەیەكی  دەركەوت و 

بەتاكی مەسیحی  ئەوەی  مافی  داناو  كاسۆلیكی  مامۆستاییانەی  بیروباوەڕی 

ئەوەی  بەبێ   )وات��ە  بكات  پیرۆز  كتێبی  تەئویلی  خۆی  بۆ  تا  بەخشی 

وایدەبینن  مێژوونوسان  بڕوات(.  ئاییندا  پیاوانی  كڵێسەو  بەهەرەمییەتی 

لەئایینی  دەرچ��وون  بۆ  پێكدەهێنێ   قۆناغ  یەكەم  پرۆتستانتی  مەزهەبی 

باوەڕداریی  بەسیستەمێكی  گەیشتنە  قۆناغی  یەكەم  تەقلیدی،  كەهنووتیی 

زانستی و عەقاڵنی. ماكس ڤیبەر- یش هەر لەم تێڕوانینەوە تیۆرە ناودارەكەی 

لەبارەی پەیوەندیی نێوان مۆڕاڵ و پرۆتستانتی و سەرهەڵدانی سەرمایەداری 

داناوە )واتە پێكەوە گرێدانی سەرمایەداری و مەزهەبی پرۆتستانتی(.

و  گوشیێ (  )مارسیل  دەرك��ەوت  فەرەنسی  رووناكبیرێكی  پاشان 

جیهان«  »لەدەستدانی  )ڤیبەر(دا:  ناودارەكەی  بەزاراوە  برەوی  سەرلەنوێ  

پاشەكشەی  ل��ەدوای  هیوابڕاو  بەجیهانێكی  بوو  ئەوروپی  جیهانی  )واتە 

مەسیحییەت و  پاشەكشەی  بوونەوەو  بەرتەسك  پاش  لە  واتە  پیرۆزكردن، 

هەڵكشانی عەلمانییەت(.
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گوشیێ  لەكتێبەكەیدا جەختی لەو تێزە كرد كە: مەسیحییەت تاكە 

ئایینێكە كە بوار بۆدەرچوون لەروانینی ئاینی وجود دەڕەخسێنێ  )یان ئەو 

ئایینەی رێگە بەالیەنگرانی دەدا رۆژێ  لەرۆژان لەروانینی ئایینی دەربچن(. 

ئەمە لەكاتێكدا ئایینەكانی دیكەی وەك ئیسالم و جولەكە رێگەی ئەوە نادەن. 

بۆ  ئەوەمان  بەاڵم  تێزە هەمیشە شوێنی جیدال و گفتوگۆیە،  ئەم  بێگومان 

تازەگەرییە فیكرییەی لەالیەن زانستە كۆمەاڵیەتییەكان  دەردەخا چۆن ئەو 

بەكارهێنراوە، پتر دەیەوێ  خۆی لەرەهەندی ئایینی رزگار بكا.

مەسیحی  غەیری  دیكەی  ئایینەكانی  گوشیێ ،  مارسیل  دەبینین 

خۆرئاواییەكان  رووناكبیرە  كە  ترە  بەڵگەیەكی  ئەمەش  ناگرێ ،  لەبەرچاو 

لەناو سێنتەری ئەتنیی خۆیاندا، خۆیان داخستووە، نەیارانی ئۆرێنتالیزمیش 

ئایینێكی  لەچەند  گوشیێ   خۆئەگەر  كردووە.  بۆچوونانەیان  ئەو  ئیدانەی 

لەنێوان  بەراوردێكی  یان  بكۆڵیبایەوە،  ئیسالم،  وەك  نموونە  بۆ  دیكەی، 

گەورەتری  راستگۆییەكی  تێزەكەی  ئەوسا  بكردبایە،  مەسیحییەتدا  ئیسالم و 

وەك  توێژەرە خۆرئاواییەكان،  لەالی  ئیسالم،  مادامەكی  دەگرت.  بەخۆوە 

نمونەیەكی دژ لەبەرامبەر مەسیحییەكان چاوی لێدەكرێ ، واتە ئەو ئاینەی 

بەهیچ جۆری جیاوازی لەنێوان ئایین و سیاسەتدا ناكات، ئەوا باشتر وا بوو 

تێڕوانینە  جۆرە  ئەم  هەڵەی  دواتر  من  بگرتبایە،بەاڵم  لەبەرچاو  ئیسالمی 

بۆ ئیسالم دەخەمەڕوو، ئەو تێڕوانینەی ئەمڕۆكە لەالیەن فەندەمینتالیستە 

ئەدەبیاتی  لەالیەن  هەروەها  سەپێنراوە،  بەسەرماندا  ئیسالمییەكانەوە 

ئۆرێنتالیزمیشەوە )بەتایبەتی ئەدەبیاتی سیاسی كە لەم دواییەدا لەفەرەنسەو 

ئەمریكادا لەبارەی »ئیسالمی رادیكاڵی« باڵوبۆتەوە، ئەم ئەدەبیاتە پشتگیری 

»دنیا«  و  »ئایین«  لە  برتیییە  ئیسالم  دەڵێ   كە  دەكا  بیروبۆچوونە  ئەو 

بەشێوەیەكی لێكدانەپچڕاو. ئەمەش بزووتنەوە فەندەمینتالیستەكان – لەبەر 



73 ئاشنابوون بە ئەرکون

ئەوروپیش  سیاسیی  ئەدەبیاتی  دادەگرن.  لەسەر  پێی   – بێ   هۆیەك  هەر 

لەبەردەم  رێگر  دەبێتە  كە  دەزانن  بەناتەواوییەك  ئیسالم  بۆچوونەی  ئەم 

بەنیشانەی  ئەمە  فەندەمینتالیستەكان  بزووتنەوە  كەچی  پێشكەوتندا، 

كامڵبوونی ئیسالم دەزانن كە پێش مەسیحییەتیش دەكەوێ (. ئیسالم – بەڕای 

من – رێگە بەعەلمانی كردن و ئازادی و جیاوازیی نێوان ئایین و سیاسەت دەدا 

بەپێچەوانەی ئەو كەسانەی پێیان وایە ئەمانە لەئیسالمدا مومكین نین.

خواوەند  بیرۆكەی  نائامادەیی  لەبارەی  گفتوگۆیەی  ئەو  تائێستاش 

ئەنجام دەدرێ  )یان بەرتەسك بوونەوەی پیرۆزكردنی تەقلیدی لەرووكاری 

هەیە.  بەردەوامیی  ئاراستەدا  لەدوو  ئەمڕۆكە  ئەوروپییەكاندا(  كۆمەڵگە 

مامۆستایانی  لەالیەن  دواییەدا  لەم  تەنانەت  نیچە،  هەڵوێستی  دەشزانین 

ڤاالدیێ ،  پۆل  بابە  نموونە  بۆ  لێكراوە،  پشتگیری  زانكۆییشدا  كاسۆلیكی 

بانگەشەیەكی حەماسییانەیە  نیچە  پێی وایە كتێبی )زانستی خۆشنوودی(ی 

لەپێناوی  كە  ئەفسانەیی  فریودەری  مێژووی  ئەودیوی  بەرەو  رۆیشتن  بۆ 

بەكاردەهێنێ .  خودا  چەمكی  ساختەدا  رۆحیی  مۆراڵی و  بەهای  داپۆشینی 

بوونی  لەون  كردووە  بەشداریی  لەئێمە  یەكێ   »هەموو  دەی��ووت:  نیچە 

بیرۆكەی خواوەند یان نائامادەیی ئەو بیرۆكەیە لەگۆڕەپانەكەدا«، واتە هەموو 

یەكێ  لەئێمە لەالبردنی پیرۆزكردن لەئاسمانی ئەوروپیدا بەشداریی كردوە. 

بەدوای  كردوەو  قسەیەی  ئەم  جینالۆجییەوە  لەبینینێكی  نیچە  جۆرە  بەم 

سەریهەڵداوە  كەی  جار  یەكەم  نموونە  بۆ  دەگەڕاو  شتەكاندا  رەچەڵەكی 

)لەوانە چەمكی خوداو چەمكی پیرۆزكردن و چۆن بۆ یەكەم جار لەكۆمەڵگە 

مرۆڤایەتییەكاندا سەری هەڵداوە(.

وەك دەزانین نیچە داهێنەری میتۆدی جینالۆجییە كە دەچێتە نێو 

نیچە  ئاركیۆلۆژیای شتەكان و رەگوریشە شاردراوەكانی دەپشكنێ ،  قوواڵیی 
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رەخنەگرتنێكی  بۆ  دەزان��ێ   گونجاو  شیاوو  زۆر  بەكارێكی  میتۆدەی  ئەم 

سیاسی و  مێژوویی و  ئاكاری و  ئایینی و  لەدیاردە  سودبەخش  فەلسەفییانەی 

هونەرییەی ترادیسیۆنەكانی رابردوو، بەم جۆرە ناتوانی لەهەر شتێك رزگارت 

بێ ، ئەگەر رەگوریشە شاردراوەكانی لەرابردوودا ئاشكرا نەكەیت، ئەمەش 

لەشیكردنەوەی دەروونی دەچێ  كە بەدوای ریشەی گرێ  دەروونییەكانی ناو 

قوواڵیی ناخدا دەگەڕێ .

لەڕاستیدا نیچە لەتەك ماركس و فرۆیددا بەشداربووە لەگەشەپێدانی 

میتۆدی گومان، بەو مانایەی دەبێ  عەقڵ هەمیشە گومانی لەدروستی و متمانەی 

هەمیشە  دەبێ   واتە  هەبێ ،  خۆی  ئەپستیمییەكانی  كولتووری و  بەرهەمە 

بەشێوەیەكی رەخنەگرانە بەخۆیدا بچێتەوە. مێژوونووسە هاوچەرخەكانیش 

جەختیان لەدروستیی میتۆدەكەی نیتشەو پێشبینییە فەلسەفییەكانی كردووە، 

بۆی،  بووە  خۆشكەر  رێگە  كەوتووەو  فرۆیدیش  پێش  نیتشە  لەڕاستیدا 

بەڵگەش بۆ ئەمە نووسینەكانی زانای خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی كۆن مامۆستا 

)جان بوتیرو(یە كەپسپۆڕی شارستانێتییەكانی )دۆڵی رافیدەین( بوو بەهەموو 

بۆ  )بوتیرو(  بابلی،  سۆمەری و  ئەكەدی و  ئەدەبیاتی  س��رووت و  ب��اوەڕو 

یەكەمجار لەمێژوودا كتێبێكی لەباڵوكراوەكانی گالیمار لەپاریس بەناونیشانی 

»دەركەوتنی بیرۆكەی تاكخودایی« چاپ كرد، بەرلەوەش فرە خودایی باوبوو 

نەك تاكخودایی )مۆنۆتیزم(، هیوامان وایە مرۆڤایەتی لەئایندەیەكی نزیكدا 

دەركەوتنی  لەنێوان  بیرۆكەیە  ئەو  دوورودرێ��ژی  مێژووی  پوختەی  بگاتە 

چەمكی تاكخودایی و ونبوونی ئەو چەمكە لەگۆڕەپانەكەدا.

زۆرانەدا  نووسینە  لەو  گفتوگۆیانە  ئەو  دووەمی  ئاراستەی  بەاڵم 

دەردەكەوێ  كە لەهەموو الیەكەوە بەسەرماندا دەبارێن، بەتایبەتی لەپاش 

باڵوبوونەوەی بزووتنەوە فەندەمینتالیزمەكانی دنیای عەرەبی و ئیسالمی، ئەو 
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نووسینانەش بەزۆری لەالیەن توێژەرانی بیانی لەبواری زانستە سیاسییەكان 

خۆرئاواییەوە  راگەیاندنی  هۆیەكانی  لەالیەن  لەبەرئەوە  دەنووسرێن، 

بەڕادەیەكی گەورە لەسەریان دەنووسرێ ، ئەوان چێژ لەشێواندنی ئیسالم و 

گەورە  ئەندازەیەكی  تا  كتێبانە  لەو  هەندێ   بگرە  وەردەگرن،  موسڵمانان 

رەواجیان پەیدا كردووە، زۆرجاریش ئەم چەشنە ناونیشانانە لەخۆدەگرن: 

ئیسالم«،  »بەئاگاهاتنی  گۆڕەپانەكە«،  بۆ  ئایین  سەرلەنوێی  »گەڕانەوەی 

بەاڵم  ت��اد،  خ��ودا«..  »الیەنگرانی  لەخۆی«،  خ��ودا  سەندنەوەی  »تۆڵە 

لەوەی  وەك  كاتین  خێراو  بابەتی  پتر  نووسینانە  جۆرە  ئەو  لەراستیدا 

تێڕوانینێكی قووڵ بێ  بۆ دیاردەی فەندەمینتالیزم، ئەو مەسەلە بنەڕەتییە 

توێژەرانەوە  نووسەرو  بەو  پەیوەندیی  مەبەستمانە،  لێرەدا  فەلسەفییەی 

نییە، ئەمە دەڵێین بێ  ئەوەی نكۆڵی لەجدییەتی هەندێكیان بكەین، بەاڵم 

لەگۆشەی  جەماعییەكان  دەركەوتنە  هەموو  گوتارو  چەشنەكانی  هەموو 

پەیوەستن  كە  دەكۆڵرێتەوە  لێیان  كۆمەاڵیەتییانەوە  سیاسی و  رووداوە  ئەو 

»ئاینییەكان« بگەڕێننەوە،  بەتوێژی فەندەمینتالیستەكان كە دەیانەوێ  بەها 

سیستماتیزەكردنی  بۆ  »ئایینی«  نموونەی  دەیانەوێ   تر  بەدەربرینێكی  یان 

كەوانەوە  جوت  دو  ناو  خستە  »ئایینی«م  )وشەی  بگەڕێننەوە  كۆمەڵگە 

چونكە مەسەلەكە پەیوەندیی بەتێڕوانینێكی ئایدیۆلۆژی هەیە بۆ ئایین نەك 

تێڕوانینێكی رۆحی و راستەقینە(. پاشان چارەسەری »ئۆرینتالیستە نوێیەكان« 

بۆ دیاردەی فەندەمینتالیزم پتر چارەسەرێكی خێراو سیاسیی رووكەشانەیە، 

ناچێتە ناو قوواڵیی شتەكانەوە.

واڵتە  ل��ەزۆرب��ەی  ئێستا  كە  فەندەمینتالیزم  دی���اردەی  بێگومان 

شایستەی  دەنوێنێ  و  ئاڵۆز  دیاردەیەكی  باڵوبۆتەوە،  ئیسالمییەكاندا 

ئایینی و  دێرینی  فەرهەنگی  بزووتنەوانە  ئەو  قووڵە،  چارەسەركردنێكی 
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سرووت و پرنسیپە ئایینیەیكان لەپێناوی رەواپێدانی چاالكییە سیاسییەكانیاندا 

بەكاردەهێنن و بەرەنگاریی رژێمە تاك حزبیەیكان دەكەن، ئەو رژێمانەش 

وتائێستا  بۆماوەیەكی دوورودرێژ  لەپاش سەربەخۆیی دەركەوتن و  بەگشتی 

وردی  شیكردنەوەیەكی  ناو  ناچمە  لێرەدا  كردووە.  مۆنۆپۆڵ  دەسەاڵتیان 

دی��اردەی  كە  ئابوورییانەی  دیمۆگرافی و  كۆمەاڵیەتی و  نوێیە  هێزە  ئەو 

فەندەمینتالیزم پشتیان پێدەبەستێ  و وەزیفەیەكی ئایدیۆلۆژیی نوێی بەهەندێ  

لەخۆرئاوادا  كتێبانەی  ئەو  دەڵێم  ئەوە  تەنیا  من  بەخشیوە.  لەئایینەكان 

لەبارەی زانستە سیاسییەكانەوە دەردەچن و بایەخیان بەو دیاردەیە داوە، 

یەكێ  لەالیەنە بنەڕەتییەكانی ئەو دیاردەیەیان فەرامۆش كردووە، ئەویش، 

ئەو ئاینانەی وەك چەكێكی ئایدیۆلۆژی بەكاردەهێنرێن لەپێناوی  بەدیهێنانی 

دەكرێ   ئایین  كاتێ   دەدەن.  گران  رۆحیی  نرخێكی  سیاسییەكاندا،  مەرامە 

بەئایدیۆلۆژیایەكی سیاسی، ئەوسا رۆحانییەتی بڵندی لەدەست دەدا و پاكی و 

مانۆرە  رۆژانەییەكان و  ملمالنێ   زەمینەی  بۆ  دادەگرێ   ئایینە  ئەو  بڵندیی 

سیاسییە ناجێگیرەكان،  ئەمەش شایستەی ئایین نییە.  بەم جۆرە بەناوی 

ئایینەوە هەندێ  شتی دیكە دەردەكەون كە هیچ پەیوەندییەكیان بەئایینەوە 

نییەو ئایینیش بەو شتانە رازی نییە. لێرەدا بەرپرسیارییەكی خۆرئاوایی لەم 

بزووتنەوە  لەتەقینەوەی  بەرپرسیارە  خۆرئاوا  مەبەستم  هەیە،  بارودۆخە 

فەندەمینتالیزمەكان لەجیهانی عەرەبی و ئیسالمیدا. ئەو دەستەبژێرە سیاسی و 

گرتە  پێگەیشتووەكانی  تازە  لەپاش سەربەخۆیدا حوكمی واڵتە  ئابوورییەی 

كاتدا  لەهەمان  قۆستەوە،  مۆدێرنیزمی خۆرئاوایی  بەشی  دەست و هەندێ  

ناچاربوو دروشمی ئایدیۆلۆژیای ناسیونالیستیی بەسەرچوو و هەندێ  كڵێشەی 

وشكی شوناس بەكاربێنێ . لەپاش سی ساڵ حوكم كردنیش بۆشاییەكی گەورە 

كەوتە نێوان ئەوان و جەماوەری بەرینی میللی بێ  ئەوەی لەهیچ مەسەلەیەكدا 
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بكا!.  راستەقینە  بەشدارییەكی  میللەت  ئەوەی  بێ   بكاو  بەمیللەت  راپرس 

دەكرد  رژێمانەدا  ئەو  لەگەڵ  مامەڵەی  بەردەوام  ئەوەشدا خۆرئاوا  لەگەڵ 

ئەگەرچی الیەنگریی میللەتی خۆیانیشاین لەدەست دابوو.

ئەگەر  بەاڵم  قەیرانەكە،  خێرای  سیاسیی  بەالیەنی  سەبارەت  ئەمە 

مەسەلەیە  ئەم  بڵێین  دەتوانین  بكەین،  مەسەلەكان  تەماشای  لەقوواڵییەوە 

لەپاش  ئیسالمی  كە هۆشیاریی  ترسناكەی  دەروونییە  بەو شۆكە  پەیوەستە 

هاتنی مۆدێرنیزمی خۆرئاوایی بۆ ناو واڵتە عەرەبی و ئیسالمییەكان، دوچاری 

بوو.

پاش ئەوەی بۆ یەكەمجار چەند رەگەزێكی ئەو مۆدێرنیزمە لەسەمتە 

ئەوروپییەكەیدا گواسترایەوە بۆ واڵتانی ئێمە، پێكدادانێكی لەگەڵ كولتووری 

لۆكاڵی و بونیادە تەقلیدییە كۆمەاڵیەتییەكاندا بەرپاكرد، بەتایەبتی لەبەرئەوەی 

ئەو گواستنەوەیە بەشێوەیەكی كتوپڕو بەبێ  زەمینە خۆشكردن ئەنجام درا. 

دەكرێ  بڵێین وەرگرتنی مۆدێرنیزمی ئەوروپی لەدەرەوەی ئەوروپادا، شایانی 

مەیدانی و  پشكنینی  شایانی  بگرە  دوورودرێژە،  تایبەتی و  لێكۆڵینەوەیەكی 

لێكۆڵینەوەی تیۆری و پراكتیكیی بەرفراوانە تا لەوە تێبگەین چۆن میللەتانی 

مێژوویەكی  لەناو  ترو  لەسەمتێكی  مۆدێرنیزمەیان وەرگرتووە كە  ئەو  دی 

كۆمەاڵیەتییە  زانستە  بەاڵم  بووە.  لەدایك  خۆیان  مێژووی  غەیری  تری 

ئەوروپییەكان تائێستاش ئەم مەسەلەیە فەرامۆش دەكەن، چونكە هەمیشە 

سەرقاڵی خەم و كێشەی كۆمەڵگەكانی خۆیانن و كاتی ئەوەیان نییە گرنگی 

بەكەسانی دی بدەن، جیهانی سێیەم هەمیشە دوورو بێبەش بووە.

بێگومان شۆكی مۆدێرنیزم )صدمة الحداثة( پێشترو ئێستاش لەیەكێ  

لەالیەنەكانیدا فۆرمولەیەكی تیرۆری – ئیرهابی – وەرگرتووە.
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بەشێوەیەكی كتوپڕو كاڵ، بەشداریی كردووە  سەپاندنی مۆدێرنیزم 

عێراق و  ئێران و  لەپاكستان و  ئیرهابی  دژكارو  رەوتێكی  لەبەرهەمهێنانی 

لەئۆرێنتالیستەكانی  هەندێ   ئایا  بەاڵم  تاد.  میسرو..  جەزائیرو  لوبنان و 

بە  ئەوان  دەنێن؟  رەوتە  لەم  ناوێك  لویس( چ  )بێرنارد  وەك  خۆرئاوایی 

لەتەوژمی  ئیسالم  گشت  بڵێی  وەك  دەبەن،  ناوی  ئیسالم«  »گەڕانەوەی 

تیرۆرو توندڕەویدا كورت دەكرێتەوە! كەواتە كەلەپووری درێژو پانی فیكری و 

رۆحانی و مرۆڤانەی ئیسالم لەكوێیە؟ لەڕاستیدا مەسەلەكان لەمە ئاڵۆزترن. 

نێودەوڵەتیدا  لۆكاڵی و  لەتیرۆری  كە  تراژیدییەدا  توندڕەوییە  ئەم  لەپشتی 

دەردەكەوێ ، چەندین هۆی دیكەی پانوپۆڕو فرە لق هەن. پێویستە لەسەر 

كۆمەاڵیەتییەكان(  زانستە  بواری  توێژەرانی  )یان  خۆرئاواییەكان  بیرمەندە 

ناوی  بونیادی(  )توندوتیژی  بە  من  كە  بدەن  شتە  بەو  گەورە  بایەخێكی 

دێنێ  و  بەرهەمی  قووڵ  هۆیەكی  كە  توندوتیژییەیە  ئەو  )مەبەستم  دەبەم 

تەنیا بەلەناوبردنی ئەو هۆیە قووڵە ئەویش لەناودەچێ (، ئەم توندڕەوی و 

یان  دروستكراوەكانەوە،  دەوڵەتە  خودی  پێكهاتەی  ناو  چۆتە  توندوتیژییە 

چۆتە ناو بونیادی شكڵەگەڕاییانەوە، لەبەرئەوە ناوی )توندوتیژیی بونیادی(م 

لێناوە، واتە پابەندی بونیادی ئەو كۆمەڵگەیانەیە كە لەدوای جەنگی دووەمی 

پەرت و  خۆیان  بەئارەزووی  گەورەكانیش  هێزە  هاتوون و  بەرهەم  جیهانی 

جیایان كردوونەتەوەو رەواییەكی یاسایی دەوڵەتییان پێ  بەخشیوون، بەاڵم 

بەبێ  ئەوەی پێكهاتە راستەقینە ناوەكییەكەیان لەبەرچاو بگرن.

دەتوانین بڵێین ئەو نەخشە جوگرافی–سیاسییەی جیهان كە لەیاڵتادا 

ئەوە  پێش  ئەوروپییەكانی  پەیماننامە  باسی  بۆئەوەی  )ئەمە  كراوە  رەسم 

دوورودرێژ  سااڵنێكی  بۆ  توندوتیژی  تۆوی  چاندنی  هۆی  بووە  نەكەین( 

بەو  بەرامبەر  بەرپرسیارە  خۆیشی  خۆرئاوا  دنیادا.  واڵتەكانی  لەزۆربەی 
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توندوتیژی  لێدەكا.  گلەیی  دەكاو  ئیدانەی  كە هەر خۆیشی  توندوتیژییەی 

لەچەند  كە  چێنراوە  واڵتانەدا  ئەو  دام��ودەزگ��ای  دام��ەزراوو  لەبونیادی 

رەگەزێكی دژ بەیەك دروست كراون بەبێ  رەچاوكردنی فاكتەرە جوگرافی و 

كولتووری و ئایینیەیكان، لەبەرئەوە هەر كە سیستەمی یاڵتا )واتە سیستەمی 

ناوچەكانی  لەزۆربەی  توندوتیژی  ئیدی  پێهات،  كۆتایی  جیهان(  پێشووی 

دنیادا تەقییەوە )تەماشای حاڵەتی یۆگۆسالڤیا بكە(. توندوتیژی بەدرێژایی 

ماوەی شەڕی سارد لەهەناوی ئەو كۆمەڵگایانەدا خەزن كرابوو و چاوەڕێی 

بتەقێ�تەوە.  تا  بكات،  لەخۆی  گوزارشت  تا  دەكرد  رەخساوی  دەرفەتێكی 

ئێساكە ئەوە دەزانین چۆن لەسەردەمی شەڕی سارددا گەمە بەو توندوتیژییە 

سودیان  سێیەمدا  جیهانی  لەواڵتانی  حزبیەكان  تاك  رژێمە  چۆن  دەكرا، 

وەردەگرت  بەهێزەكە  گەورەو  دەوڵەتە  نێودەوڵەتیی هەردوو  لەكێبەركێی 

تا لەسەر دووپەت یاری بكەن و چاوچنۆكیی خۆیان و ئەو چینە مشەخۆرە 

بیرۆكراتییە تێر بكەن كە پەیوەست بوو بەرژێمی تاك حزبییەوە.

یەكێ   بیستەم  س��ەدەی  دووەم��ی  نیوەی  مێژووییەكانی  پێدراوە 

لەدەردانەكانی )افرازات( تازەگەری دەنوێنێ ، تازەگەری الیەنی نێگەتیڤیشی 

لەژێر دەستەوانەیەكی  تازەگەری  نین،  پۆزەتیڤ  هەیەو هەموو الیەنەكانی 

لەحەریر دروست كراودا نینۆكی تیژی هەیە. نابێ  بەهیچ جۆرێ  ئەوەمان 

لەیادبچێ  ئەم پێدراوە مێژووییانە دوو مەدلولیان هەیە، یان بڵێ  دوو شتیان 

ل�ێ  بەرهەم هاتووە: یەكەمیان بریتییە لەئارەزووی ئەوروپا كە ببێ  بەخۆرئاوا، 

لەگەڵ خۆرئاوا گرێ  بدرێ  و لەجیهانی ناوەڕاست، واتە لەجیهانی عەرەبی – 

ئیسالمی، دووربكەوێتەوە، دووەمیان زیادبوونی )توندوتیژیی بونیادی(یە كە 

لەهەناوی كۆمەڵگە تەقلیدی و وێران و ماندووەكاندا خەزن كرابوو، دەتوانین 

زۆربەی واڵتە ئیسالمی و عەرەبییەكان لەم خانەیەدا پۆلێن بكەین.
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بۆئەوەی )توندوتیژی بونیادی(ی شارراوە، بەاڵم چاالك و ئەكتیڤ، لە 

ئاستی نێودەوڵەتیدا، ئاشكرا بكەین، ئەوەندە بەسە لەبارەی ئەو هەژموونە 

كولتوورییە قسە بكەین كە خۆرئاوا پرۆسەی دەكات، بۆ قسەكردن لەسەر 

ئەم مەسەلەیەش، ئەم دوو نموونەیەی خوارەوە دەهێنمەوە:

كتێبە  فۆكۆیاما  فرانسیس  سۆڤێت،  یەكێتی  تێكشكانی  لەپاش 

ناودارەكەی بەناوی »كۆتایی مێژوو« چاپ كرد، لەپاش ئەو كتێبە بەچەند 

كتێبی  ئەمەریكی  هنتنگتۆن(ی  )سامۆئیل  زانكۆیی  مامۆستای  ساڵێك، 

»پێكدادانی شارستانێتییەكان«ی چاپكرد، هنتنگتۆن لەم كتێبەدا تێڕوانینێكی 

رەشبینانەی ترسناكی لەبارەی ئەو پێكدادانەوە هەیە. دەبینین ئەم دوو كتێبە 

راڤەكردنێك بۆ پەرەسەندنی گشتیی جیهان دەخەنەڕوو كە تەنیا لەتێڕوانینی 

پێدەكەن و بەهیچ جۆرێكیش لەگۆشەی میللەتانی تر  خۆرئاواییەوە دەست 

یان رۆشنبیرییەكانی تردا شوێنێك ناگرن، بەڵكو بە تەواوی ئەو تێروانینە 

مێژوویی و ئیتنۆگرافی و فەلسەفەییەی فیكر پیشان دەدەن كە هەر لەسەدەی 

هەژدەیەمەوە لەئەوروپادا نەشونمایان كردووە. ئەو دوو نووسەرە، وەك 

مامۆستایانی  دەبەستن.  هزرە  بەو  پشت  رەها،  ئەپستیمیی  بیروباوەڕێكی 

لەمەسەلەی  هەڵوێستیان  هەمان  هەر  خۆرئاواشدا  لەزانكۆكانی  ش��ارەزا 

حەقیقەتی زانستیدا هەیە.

دەبینین ئەو دوو روناكبیرە تێڕوانینێكی تر لەبەرچاو ناگرن: ئەوەی كە 

ئەنترۆپۆلۆژیای كولتووری بنچینەی بۆ داڕشتووەو بەپێی ئەوە مافی قسەكردن 

بەگشت كولتوورە مرۆڤایەتییەكان دەدا بێ  ئەوەی لەیەك تێڕوانینەوە – واتە 

دوو  ئەو  بپێچێتەوە.  لێیان   – بااڵدەست  خۆرئاوایی  كولتووری  تێڕوانینی 

لەو  سوودیان  مرۆییەكان،  شارستانییەتە  بۆ  خۆیاندا  لەروانینی  رووناكبیرە 

وانەیە وەرنەگرتووە )واتە مافی قسەكردن بۆ گشت كولتوورە مرۆڤایەتییەكان 
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– و.ك-(. لەبەر ئەم هۆیە باسی ئیتنۆگرافیام لەتەك مێژوو و فەلسەفەی 

كالسیكیدا كرد تا تێڕوانینی هەردووكیان كورت بكەمەوە، ئەو تێڕوانینەی 

لەڕووی ئەپستمۆلۆژییەوە بەسەرچووە، بەاڵم لەڕووی سیاسییەوە تا ئێستاش 

برەوی هەیە.

بۆ  بگرینەبەر  ب��ەراوردك��اری  ئەنترۆپۆلۆژیای  میتۆدی  دەب��ێ  

رۆشنكردنەوەی ئەو رووبەڕووبونەوە مێژووییەی لەنێوان سەمتی ون بوون و 

بەرتەسك  سەمتی  لەنێوان  )یان  گەڕانەوەیدا  سەمتی  و  خودا  نائامادەیی 

بابەتی  بوونەوەی پیرۆزكردن و گەڕانەوەیدا( بەرپا بووە، ئێستاكە دەبینین 

گەورە  رۆحیی  بۆشاییەكی  لەوێدا  كە  ئەوروپا  بۆ  دەگەڕێتەوە  پیرۆزكردن 

ناوو  هەیە، چونكە میتۆدی ئەنترۆپۆلۆژی بەتەنیا گرنگی بەو حەقیقەت و 

رووداوانە نادات كە بەرۆژی رووناك روودەدەن، بەڵكو گرنگی بەالیەنە لێڵ و 

شارستانێتییەكانیش  رۆشنبیری و  ئایین و  بەراوردكاریی  مێژووی  شاراوەكانی 

دەدا، هەروەها گرنگی بەوەزیفەی رەمزی و پرۆسەكانی داهێنانی مەجازی و 

وپیرۆزكردن  وبەئایدیۆلۆژیكردن  حەقیقەت  چاوشاركێی  بەئەفسانەكردن و 

وبڵندگەرایی )التعالی( دەدا. گشت ئەم میكانیزمانە پەیوەستن بەخەیاڵ یان 

كاریگەریی  بەئەكتیڤ و  یان  بەعەقڵ  بن  پەیوەست  لەوەی  پتر  خەیاڵكراو، 

ئایین و  بەجیاوازی  كولتوورەكاندا هەن  لەگشت  میكانیزمانە  ئەم  عەقاڵنی. 

بۆ  میتۆدە  باشترین  ئەنترۆپۆلۆژی  میتۆدی  وتمان  لەبەرئەوە  زمانەكانیان. 

مرۆییەكان  رۆشنبیرییە  لەهەموو  چونكە  لێوەرگرتن،  سوود  بەكارهێنان و 

دەكۆڵێتەوەو بەراوردیان دەكاو هیچیان بەسەر ئەوی دیكەیاندا ناسەپێنێ .

ئەم  واب��ێ   پێی  هەبێ  و  قسەیە  لەم  الری��ی  كەسێ   دەش��ێ   ب��ەاڵم 

تێڕوانینە دیالێكتیكی و مێژوویی و ئەنترۆپۆلۆژیە، بەها جەوهەری و ئەزەلی و 

حەقیەقتی  پیرۆزكردن و  رۆحانییەت و  )وەك  میتافیزیكییەكان  ترانسدێنتاڵە 
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خودایی..( دەگۆڕێ  بۆ بەهای رێژەیی یان بۆ چەند شتێكی بگۆڕو تێرمی 

كاتی و هەنووكەیی. ئەم الرییەش لەالی ئەو كەسانەوە دەردەچێ  كە هەست 

بەوە دەكەن لەبیراوباوەڕی ئایینییاندا هەڕەشەیان لێدەكرێ  جا سەر بەهەر 

كولتوورو كۆمەڵگەیەك بن )واتە ئیماندارە تەقلیدییەكانی هەموو ئایینەكان 

الرییان لەو قسەیە هەیە(.

لەڕاستیدا جیاوازی و جودایی لەم بوارەدا پتر دەروونیە وەك لەوەی 

یان  لەرۆما  كە  یەهودی  یان  مەسیحی  باوەڕدارێكی  واتە  بێت،  ژیاری 

لەشیكاگۆدا دەژی، رووبەڕووی ئەو میتۆدە ئەنترۆپۆلۆژییە دەبێ  كە لێرەدا 

دەبێتەوە  موسڵمانەش  ئەو  رووبەڕووی  چۆن  هەروەك  دەكەم،  پێشنیاری 

كە لەقاهیرە یان لەجاكارتادا دەژی، پاشان ئەم باوەڕدارانە ئەو لێكۆڵینەوە 

دەكەن.  تۆمەتبار  زانستی  بەكورتكاریی  فراوانانە  ئاسۆ  ب��ەراوردك��اری و 

عەلمانی  نموونەی  نۆزدەیەمدا  لەسەدەی  ئەوكاتەی  نییە  تێدا  گومانیشی 

شوێنی نموونەی ئایینی گرتەوە، هەڵوێستێكی كورتكاری )اختزالی( هەبووە، 

رۆحانییان  رەهەندی  بڵێین  با  یان  لەناوبرد،  ئایینییان  رۆحانییەتی  ئەوان 

پەراوێزكردو تەنیا گرنگییان بەرەهەندی ماددی و تەكنۆلۆژی دەدا.

پۆزەتیڤیزمی  كورتكاریی  ئێمە  نییە،  ئێمە  هەڵوێستی  ئەمە  بەاڵم 

الوضعیة( وەرناگرین، بەڵكو میتۆدی ئەنترۆپۆلۆژیای  – یەقینی )االختزالیة 

لەبەرچاو دەگرێ   بەراوردكاری وەردەگرین كە الیەنە رۆحی و هێماییەكان 

هەروەك چۆن الیەنە ماددی و عەقاڵنییەكان وەردەگرێ . ئێمە شتەكان بۆ 

خەیاڵ  بێ   وشك و  عەقلێكی  یان  ناكەینەوە،  كورت  گیان  بێ   ماددەیەكی 

دەیكا.  لەخۆرئاوادا  باو  پەڕگریی  پۆزەتیڤیزمی  كە  ئەوەی  وەرناگرین، 

گرتەبەرو  زانستی و سیاسییەیان  ئەم الیەنە  نوێیەكانیش  دەوڵەتە عەلمانییە 

بەسەر سیستەمی گشتیی فێركردندا پراكتیزەیان كرد كە تائێستاكەش چەندین 
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ملمالنێی گەرم لەگەڵ سیستەمی ئایینیی فێركردندا بەرهەم دەهێنێ .

دنیادا  فێركردنی  سیستەمێكی  لەهیچ  بڵێم  ئەوە  لێرەدا  دەمەوێ  

بابەتێك نییە بەناوی مێژووی بەراودركاری ئاینیەكان.

رەسمییە  ئایینی  تەقلیدییانەی  فێركردنێكی  یان  هەیە  كە  ئەوەی 

ئیسالمی و  واڵتە  حاڵەتی  )وەك  پێدانراوە  دانی  دەوڵەتەوە  لەالیەن  كە 

عەرەبییەكان(، یان هەڵگرتنی تەواوی هەر ئایینێك )وەك حاڵەتی سیستەمی 

عەلمانیی فەرەنسی كە تەنانەت دان بەمەسیحییەتیشدا نانێ (.

چەمكی  پەرەپێدانی  پڕۆژەیەكی  هەموو  هەڵوێستە  دوو  ئ��ەم 

ئەفسانەیی  زارەك��ی و  لەسەمتی  كە  پەكخستووە  مۆڕاڵییان  رۆحانییەت و 

ئەو  لەگشت  بوو  سەمتێك  ئەمە  باوبوون.  بەشەرییەكاندا  كۆمەڵگە  كۆنی 

نوێدا،  پیشەیازیی  تا سەرهەڵدانی شارستانییەتی عیمرانی و  كۆمەڵگەیانەدا، 

موفرەداتە  تەواوی  فەرهەنگێكی  خەڵكیدا  لەالیەن  لەوكاتانەدا  هەبووە. 

باوەڕو  جاویدانی و  دەروون و  رۆحانییەت و  وەك:  هەبووە،  رۆژانەییەكان 

پیرۆزكردن و دەركەوتە سرووت ئامێزەكانی ئایین و سروش و هەروەها دڵیش 

وەك سەنتەرێكی دەروونیی ژیانی رۆحی و تەڵقینی سۆفییانە. پاشا پۆزەتیڤیزمی 

دەوڵەمەندەكانی  ئۆریجیناڵ و  لەمانا  موفرەداتانە  ئەم  تا  هات،  پیشەسازی 

بیانخاتە  یان  كراوەكان  فەرامۆش  شتە  ناو  بداتە  فڕێیان  داببڕێ  و  خۆیان 

كەس  هەندێ   ئێستا  بەسەرچووەكان.  تەقلدییە  بیروباوەڕە  گۆڕەپانی  ناو 

هەوڵ دەدەن ئەو موفرەداتانە زیندوو بكەنەوەو لەوتارو نووسینی تیۆلۆژی 

زیاد  دەچێ   لەوە  بەاڵم  بێنن،  بەكاری  مۆڕاڵییەوە  فێركردنی  و  )الهوتی( 

لەپێویست ئەبستراكتی و ئایدیالی و كۆن بێ ، هەروەها زۆر دوورە لەنۆرمی 

ژیانی نوێ  و ناتوانێ  قەناعەت بەخەڵكێكی زۆر بهێنێ . لەكاتێكدا ئەم شتانە 

كۆمەڵگە  نەك  نوێیەكانە  ئەوروپییە  لەكۆمەڵگە  مەبەستم  بێگومان  دەڵێم 



ئاشنابوون بە ئەرکون 84

پۆزەتیڤیزمی  یان  بەعەلمانیكردن  دی��اردەی  كە  عەرەبییەكان  ئیسالمی و 

پیشەسازیی بەخۆوە نەبینیوە. تەنیا كۆمەڵگە ئەوروپییەكان توانییان دابڕانێك 

خوا«،  »نائامادەیی  ئەوان  تەنیا  بدەن،  ئەنجام  تەقلیدیدا  باوەڕی  لەگەڵ 

ئاینپەروەر  كەسێكی  بینی.  بەخۆوە  پیرۆزكردنیان  بەرتەسكبوونەوەی  یان 

شۆڕشە  لەدوای  بووە،  پەروەردە  باوەڕداریدا  ئایینی و  سۆزێكی  لەناو  كە 

نوێیەكان، بووە بەكەسێكی بێالیەن و لەالیەن یاساوە پارێزگاریی لێدەكرێ ، 

ئەمەش گۆڕانێكی چۆنایەتیی گەورەیە، ئەو كەسە دەتوانێ  كارەكانی خۆی 

بیر  ئەوەی  بێ   بەكاربێنێ   خۆیدا  تایبەتییەكانی  بەرژەوەندییە  لەخزمەتی 

بكاتەوە. بگرە دەتوانێ  واز لەهەموو  لەهەر شتێكی تری سەرووی خۆی 

هاوكارییەكی خێزانی بهێنێ  )ئەمە بەزۆری لەواڵتە پیشەسازییە نوێیەكاندا 

روودەدات، لەوێدا مرۆڤ تەنیا بایەخ بەخۆی دەدا، تەنیا لەهەندێ  بۆنەدا 

یان لەجەژنەكاندا سەردانیی دایك و باوكی دەكات، ئەمە ئەگەر بیكات(.

 ئەم پاشەكشە مۆڕاڵی و كۆمەاڵیەتییە لەواڵتە تازە پێگەیشتووەكانیشدا 

واڵتانەدا  ل��ەم  هەڵوێستە  ج��ۆرە  ئ��ەم  ئاكامەكانی  ب��ەاڵم  ب��اڵوب��ۆت��ەوە، 

بۆچی؟  پێشكەوتووەكاندا،  واڵتە  لەچاو  وەردەگرێ   تر  تراژیدی  مۆركێكی 

نییە،  بوونی  یاسا  دەوڵەتی  سێیەمدا  جیهانی  لەكۆمەڵگەكانی  لەبەرئەوەی 

بەرپرسیاربێ   كە  نییە  بوونی  دەوڵەتی  دامودەزگای  دام��ەزراوو  هەروەها 

لەدۆزینەوەی كارو وەزیفە بۆ هاواڵتی، هەروەها بیمەی تەندروستی بونی 

نییە بەوجۆرەی لەئەوروپادا هەیە. مرۆڤ لەئەوروپادا دەتوانێ  لەخێزان و 

بەاڵم  دەیپارێزێ ،  دەوڵەت  لەبەرئەوەی  جیابێتەوە،  عەشایەری  خزمایەتیی 

یان  بكەوێ   نەخۆش  پێگەیشتووەكاندا  ت��ازە  لەكۆمەڵگە  كەسێ   ئەگەر 

لەم جۆرە كەشوهەوایەی هەژاری و  پارێزگاریی دەكا؟  تاد. كێ   بێكاربێ .. 

مەینەتی و نەبوونی ئارامی و ئاسایشدا، گەڕانەوەی ئایین ئاتاجێكی دەروونی و 
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كۆمەاڵیەتی پێكدەهێنێ ، ئەمەش یەكێكە لەو هۆیانەی هانی باڵوبوونەوەی 

فەندەمینتالیزمی داوە چونكە خاكێكی باش و لەباری بۆ سازكراوە، بەاڵم لەم 

دەڕەخسێ   كۆمەاڵیەتی  زەوتكردنی  پتر  داڕماوەدا  كولتوورییە  هەلومەرجە 

لەتك ئازادییەكی زۆر كەمی تاكە كەسی.

جێی خۆیەتی لێرەدا بەراوردێكی ئەو پاشماوانە بكەین كە لەدوای 

شۆڕشی فەرەنسی و لەدوای شۆڕشی »ئیسالمی«ی ئێرانەوە بەرهەم هاتوون، 

لەهەردوو حاڵەتەكەدا دەبینین كەسایەتییە كاریگەرە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان 

بەجۆرێ  رەفتاریان كردووەو بڕیاریان وەرگرتووە وەك بڵێی هەموو شتێك 

بزانن لەبارەی وەزیفە سەلبی و ئیجابییەكانی ئەوەی تائێستاش بەئایین ناوی 

دەبەین. ئەوان ئەو شتانەیان كردووە بێ  ئەوەی دەرك بەو ئیلتباسە ترسناكە 

بكەن كە دەشێ  لەو چەمكەدا هەبێ .

لەگشت ئەو تێبینییانەی پێشووەوە دەگەینە ئەو سەرەنجامەی، كە 

پێكدادانی شارستانێتییەكان – كە سامۆیل هنتنگتۆن باسی كردووە – لەنێوان 

روویانداوە.  نێگەتیڤی  شتی  هەندێ   بەڵكو  رووینەداوە،  شارستانێتییەكان 

كە بەجۆرێكی تر ئەنجامێكە لەئەنجامەكانی مۆدێرنیزمی زانستی و ئابووری 

خۆرئاوایی كە لەسەر بنچینەی كۆنترۆڵێكی پترو دەوڵەمەندی و هەژموونێكی 

یەكسانی و  ماناو  ب��ەدوای  بێ   گەڕان  لەوەی  پتر  سەندوە،  پەرەی  پتردا 

مرۆڤی  خۆرئاوایی  مۆدێرنیزمی  مرۆڤایەتی،  گشت  هاوبەشی  پێشكەوتنی 

جیهانی سێیەمی هەژاری دووچاری حەپەسان كرد، جا لەبەرئەوەی جیهانی 

لەالیەنە  سوود  نەیتوانی  مۆدێرنیزم و  ناو  بچێتە  نەیتوانی  هەژار  سێیەمی 

گەشەدارەكانی وەربگرێ ، ئیدی لەدژی وەستان و نەفرەتیان لێكرد.

جێهێشتنی  دەكەینەوە،  مەسەلەیە  لەم  جەخت  تر  جارێكی  لێرەدا 

رۆحانییەت و  بانگەشەكردنی  لەڕێگەی  شارستانێتییەكان  نێوان  دژكاریی 
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چارەسەر  شتێك  هیچ  مۆڕاڵییەكان  ئامۆژگارییە  نادرێ .  ئەنجام  مۆڕاڵییەوە 

ناكەن، بێگومان دوای ئەوەی هەموو ئەو شتانەی پێشتر باسمكردن، دەڵێم 

یان  مۆڕاڵی  ئامۆژگاریی  لەڕێگەی  مەسەلەكە  نییە،  من  هەڵوێستی  ئەمە 

لەڕێگەی بەرۆحانی كردنی شارستانییەتی نوی چارەسەر ناكرێ  وەك هەندێ  

پێیان وایە. من ئەم قسەیە لەبەرئەوە ناكەم كە دژی رۆحانییەت و  كەس 

ئاكارم، بەڵكو لەبەرەئوەی ئێستاكە پێویستییەكی بەپەلە هەیە بۆ شكڵگرتنی 

فەلسەفەیەكی نوێ  لەپێناوی گەیشتن بەرۆحانییەتێكی نوێ  و مۆڕاڵێكی زانستیی 

هەستپێكراو كە بشێ  تێكەڵ بەپرۆسە سیاسی و ئابووریی و یاساییەكانمان بێ . 

لەڕاستیدا رۆحانییەت و مۆڕاڵی تەقلیدی بەسەرچوونەو ناتوانن كاریگەرییان 

بەسەر ژیانی نوێدا هەبێ . بەتایبەتی لەئەمڕۆدا كە بەرەو فەزایەكی نوێی 

مەعریفەو تەئویل و پرۆسێسی زانستی دەڕۆین.

دەبێ  ئەوە بزانین فیزیاو زانستی مەعلوماتی )كۆمپیوتەرو ئینتەرنێت( 

بوونی  دەتوانن  لەقۆناغێكدان  ئێستاكە  بایۆلۆژیا  تایبەتیش  بەشێوەیەكی  و 

مرۆڤایەتی بگۆڕن، بگرە دەتوانن پێناسەی بەشەر بگۆڕن، ئەمەش بەتایبەتی 

خۆرئاوادا  گشت  لەئەوروپاو  ئێستاكە  كە  دەردەك��ەوێ   گفتوگۆیانەدا  لەو 

لەباربردن،  وەك:  بابەتێكی  چەند  لەبارەی  بەتایبەتی  دەدرێ ،  ئەنجام 

منداڵبوونی دەستكردو زۆر مەسەلەی دیكە كە لەدۆزینەوە بایۆلۆژییەكاندا 

لقیان لێبۆتەوە.

ئێمە ئێستاكە ئەوە دەزانین پرنسیپە تەقلیدیەیكانی ئایین لەبارەی: 

ئازادیی  شووكردن،  ژنهێنان و  خستنەوە،  وەچە  سێكس،  ژیان،  مەرگ و 

نوێوە گۆڕاون و  بایۆلۆژیای  لەالیەن  لەكۆمەڵگەدا،  ئافرەت  پایەی  سێكسی، 

بەتەواوی البراون.

لیژنەیەك  چەند  خۆرئاواییدا  واڵتی  لەچەندین  هۆیە  ئەم  لەبەر 
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لەگەڵ  كە  نوێ   رەوشتێكی  گەاڵڵەكردنی  بۆ  دامەزرێنراون  رەوش��ت  بۆ 

پێشكەوتنی زانستیی كۆمەڵدا بگونجێ  و بتوانێ  مرۆڤ بپارێزێ ، من شەرەفی 

بۆ  فەرەنسی  نەتەوەیی  »لیژنەی  هەیە:  لیژنانەدا  لەو  لەیەكێ   ئەندامێتیم 

لەگەڵ  لیژنەیەدا  ئەو  لەگفتوگۆكانی  كردنم  بەشداری  لەمیانی  رەوشت«، 

چەند زانایەكی دیكە لەهەموو پسپۆڕییەكاندا، دەتوانم لەبارەی زەحمەتیی 

كۆمەڵگە  پێداویستیەكانی  لەگەڵ  كە  بدوێم  نوێ   رەوشتێكی  گەاڵڵەكردنی 

ناچارین  مۆڕاڵی،  رێسای  یەك  گەاڵڵەكردنی  بۆ  ئێمە  بگونجێ .  نوێیەكاندا 

بۆئەوەی  بگرین  بەرچاو  لە  جیاواز  ئایینی  كولتووری و  مەرجەعێكی  چەند 

نەبین،  پێكدادان  دژایەتی و  دوچاری  مەرجەعانە  لەو  یەكێ   هیچ  لەگەڵ 

دیسان ئێمە ناچارین راگەیاندنی جیهانیی مافەكانی مرۆڤ لەبەرچاو بگرین، 

لەنێوان كۆمەڵگە پیشەسازییە  هەروەها ئەو جیاوازی و بۆشاییە گەورەیەی 

پێشكەوتووەكان و كۆمەڵگە تازە پێگەیشتووە دواكەوتووەكاندا هەیە.

ئایا فەندەمینتالیزم چارەسەرو ئەلتەرناتیڤە؟

ئێستا لە لێكۆڵینەوەی حاڵەتی خۆرئاوایی و جیهانییەوە دەگوازمەوە 

بۆ لێكۆڵینەوە لەحاڵەتی ئیسالمی و عەرەبی، لەتێڕوانینی رەخنەی مێژوویی و 

ئەنترۆپۆلۆژیی ئاسۆفراواندا تەماشای ئەم مەسەلەیە دەكەم. تەنیا وەاڵمی 

ئەو پرسیارانە نادەمەوە كە پێشتر وروژێنران، بەتایەبتی ئەوانەی پەیوەستن 

دەدەم  هەوڵ  بەڵكو  ئیسالمیدا،  لەسەمتی  عەلمانی  نموونەی  بەبوونی 

رەخنەیەكی گشتی لەعەقڵی ئایینیی نموونەی ئیسالمی بگرم، دواتر عەقڵی 

لەهەندێ   لەسەرەتادا  با  جیادەكەمەوە،  لەیەكتر  رەخنەیی  عەقڵی  ئایینی و 

پێناسەوە دەست پێبكەین كە پێویستە بخرینەڕوو.
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پێكەوەبەستراو دەگەڕێ   راڤەكردنێكی  بەدوای چەند  ئایینی  عەقڵی 

لەهەموو الیەكی  كە  ئایینی جیاواز  ئەستوورەكانی چەندین  لەناو سنوورە 

جیهاندا باڵوبوونەتەوە، دەشێ  ئەم ئایینانە بەو سیفەتە دیاری بكەین، كە 

بریتین لە چەند سیستەمێكی دۆگمایی/ نادۆگمایی )واتە باوەڕی بەكۆمەڵێ  

مەبەستمان  لێرەدا  دەك��ا(،  نەفی  دی  ئەوانی  لەوانە  جگە  هەیەو  شت 

ئاینەكانی بەشەریەتە لەهەموو قۆناغەكانیدا، سا فرەیی  لەئاینیەكان گشت 

بێ  یان تەوحیدی، چاوگێكی زارەكی هەبێ  یان نوسراو، لەكۆمەڵگە دێرین و 

سەرەتاییەكاندا باوبێ  یان لەكۆمەڵگە نوێ  و »عەقاڵنی«یەكان. عەقڵی ئایینی 

میكانیزمی  لەڕێگەی هەمان  واتە  ئەو عەقڵەیە،  لەگشت حاڵەتەكاندا هەر 

دەریایەك  لەناو  وەردەگرێ  و  خەیاڵییەكان  پێكهاتە  كاردەكات،  ناوەكییەوە 

لەحەقیقەتە خەیاڵییەكاندا مەلە دەكا، لەگەڵ بوونەوەرو هێزە هێماییەكان 

یاخود لەگەڵ خەیاڵی بێ  سنووری چیرۆكەكاندا مامەڵە دەكات، ئەم عەقڵە 

لۆجیكی  بەپێی  بگرێ  و..  گەردووندا  بەسەر  دەست  دەتوانێ   وایە  پێی 

لێرەدا  بهێنێ .  بەرهەم  موعجیزە  چەندین  دەتوانێ   ئەفسانەیی  مەعریفەی 

گرنگە جەخت لەسەر ئەوە بكەین ئایین بریتییە لەسیستمێك لە عەقیدە/ 

ناعەقیدە، یان سیستمێك لەباوەڕ/ ناباوەڕ: لێرەدا باوەڕ )یان ئیمان( بەوە 

پاڵ بەمرۆڤەوە دەنێ   پێناسە دەكەین وەك ئەوەی حاڵەتێكی دەروونییەو 

بەساكاری  یان شتێك، زۆر  بخاتە سەر كەسێك  متمانەی خۆی  تا هەموو 

فیكری  لەخۆبەستنەوەیەكی  بریتییە  كە  بكەین  پێناسە  وای  دەتوانین 

بەعەقیدەیەك بەبێ  توێژینەوەو گەڕان بەدوای هۆیەكانی ئەو خۆبەستنەوەیە 

بیركردنەوەیە، خۆ  لەڕاستیدا خۆبەستنەوەیەكی هەڕەمەكییانەی بێ   )ئەمە 

بەستنەوەیەكی سۆزدارییەو لەرێگەی دڵەوە ئەنجام دەدرێ ، نەك لەرێگەی 

یان  بنچینەییە  هەڵوێستێكی   باوەڕهێنان  ئەگەرچی  عەقڵەوە(،  یان  سەر 
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بەاڵم  مرۆڤایەتییەكان،  دەستپێشخەرییە  گشت  بۆ  پێویستە  هەڵوێستێكی 

لەحاڵەتی تەعالیمە ئاینییەكاندا شوێنێكی گەورەتر دەگرێ ، ئاینیەكان بەتەنیا 

داوای ئەوە لەالیەنگرانی خۆیان ناكەن كە بچنە سەر كەسایەتی و رووداو 

ئەو راستییانەی لەدەرەوەی سنوری هەموو دیسپلینێكی عەقاڵنیدان، بەڵكو 

هێماو  بەهاو  كە  دەسەپێنن،  بەسەردا  ئەوەیان  توندتریش  بەشێوەیەكی 

تەئویالتی دژی ئەوان رەتبكەنەوە.

ئایینەكان  توانیویانە لەرێگەی بەكارهێنانی ستراتیژییەتی جیاوازی و 

بكەن،  جێگیر  پتەوو  خۆیان  سەربەخۆیی  تایبەتمەندی و  خۆجیاكردنەوەدا 

ئەمەی  یەهودیدا  كەلەپوووری  لەبەرامبەر  ناسری  یەسووعی  ه��ەروەك، 

كردووەو پێغەمبەری ئیسالمیش لەبەرامبەر عەقیدەو سرووتەكانی یەهودی و 

مەسیحیدا هەمان كاری كردووە. ئەگەر مەسیحییەت و ئیسالم ئەم كارەیان 

بیت و  جیاواز  دەبێ   بكەن،  قایم  خۆیان  جێپێی  نەیاندەتوانی  نەكردایە 

تایبەتمەندیی خۆت هەبێ  تا بوونت هەبێ  و كەسایەتیی خۆت دابین بكەیت.

ونە،  بەتەواوی  ئایینەكاندا  لەناو  رەخنەیی  عەقڵی  بڵێین  ناكرێ  

تەنانەت لەو ناوەندانەشدا كە ئەرتۆدۆكسە ئاینییە زۆر توندڕەو داخراوەكان 

دەستیان بەسەردا گرتووە، جۆرێك لەپەراوێزی رەخنەییان تێدایە، بۆ نموونە 

دەتوانین بڵێین گوتاری قورئانی پڕیەتی لەناڕەزایی ئۆپۆزیسیۆنە مەكییەكان 

هەستی  لەمەعریفەیەكی  رەخنەگرانە  ناڕەزایی  كۆمەڵێ   پێغەمبەر،  لەدژی 

یان تەقلدییەوە ئاراستەی پێغەمبەر دەكران، كە بەر لەسەرهەڵدانی ئیسالم 

لەمەككەدا باوبوون، محەمەدیان بەشاعیر یان بەشێت تاوانبار دەكرد.

زانستی ئیپستمۆلۆژیای مێژوویی ئەو زانستەیە كە لەخەبات و تێكۆشانی 

نوێیەكانی  ناوچە  دۆزینەوەی  لەپێناوی  دەكۆڵێتەوە  لەمێژوودا(  )عەقڵ 

واقیعدا كە تائێستاش نەزانراون، ئەم زانستە لەرێگەی خستنەڕووی چەند 
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ئەو  دەدا  هەوڵ  دەدۆزێتەوە  واقیع  نوێیەكانی  ناوچە  نوێوە  گریمانەیەكی 

گریمانانە بخاتە ناو ئەزموونەوەو لەواقیدا كاریان پێبكا تا رادەی راستگۆیی 

یان نادروستیی ئەو گریمانانەیان بۆ دەربكەوێ . ئەگەر تەماشایەكی مێژوو 

تیۆلۆژیا  رووب��ەڕووی  دوورودرێ��ژ  ماوەیەكی  بۆ  فەلسەفە  دەبینین  بكەین 

وەستاوەتەوەو بەربەرەكانیی لەگەڵدا كردووە لەپێناوی دەسەاڵتی عەقاڵنی 

بەسەر حەقیقەتدا. فەلسەفە كۆششێكی گەورەی عەقڵیی نواندووە لەپێناوی 

گەیشتن بەسەربەخۆییەكی تەواو لەكارە رەخنەییەكانیدا )بێگومان بەپێوانە 

لەگەڵ ئاییندا، كە لەپووری ئایینی بەشێوەیەكی یەكالكەرەوە كاتیگۆرییەكانی 

خۆی دەسەپاندو عەقڵی ئیفلیج دەكرد، تا ئەوكاتەی فەلسەفە هەستایەوەو 

كالسیكیی  لەچەرخی  ئەمە  بكات(  رزگار  پێوەند  لەكۆت و  عەقڵ  توانی 

ئەنجام درا.. دواتر  دا  لەسەر دەستی دیكارت و سپینۆزاو كانت  ئەوروپی 

رۆڵە  ئەو  دا  فەلسەفەیان  یارمەتیی  سەریانهەڵداو  مرۆڤایەتییەكان  زانستە 

بگرنەوە،  فەلسەفەش  شوێنی  بوو  خەریك  دواییەدا  لەم  بەڵكو  ببینێ ، 

كارتیگۆری و میتۆدەكانی عەقڵی رەخنەیەیی  ناچاربوو  تیۆلۆژیاش  لەدواییدا 

بەكاربێنێ  تا لەبزووتنەوەی سەردەم دانەبڕێ  )بڕوانە پەرەسەندنی تیۆلۆژیای 

ئەمانەش  هەموو  ئەمڕۆ،  تا  نۆزدەیەمەوە  لەسەدەی  لەئەوروپا  مەسیحی 

ئەمە  بوو،  مرۆڤایەتییەكاندا  زانستە  سروشتی و  زانستە  پاڵەپەستۆی  لەژێر 

لەكاتێكدا تیۆلۆژیای ئیسالمی تائێستاش غەرقی ناو كەشوهەوای سەدەكانی 

ناوەڕاستە..(، كاتێكیش بابەتی تیۆلۆژیستە گەورەكانی ئەوروپا دەخوێنیتەوە 

وا هەست دەكەیت بابەتی فەیلەسووفە راستەقینەكان دەخوێنیتەوە، بەڵێ  

تیۆلۆژیا بەعەقاڵنی بووە.

)بوون(ەوە گواسترایەوە  ئایینیی  لەسیستەمی  ئەوروپا  ئەوەی  دوای 

بەشێوەیەكی  حەق«  »ئایینی  چەمكی  )ب��وون(،  عەلمانیی  سیستەمی  بۆ 
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هەموو  ه��ەروەك  ئایینیش  حەقیقەتی  چونكە  بۆچی؟  ب��وو.  ون  رەه��ا 

حەقیقەتەكانی تر دوچاری )رێژەیی( بوو، )دەبێ  ئەوەمان لەبیرنەچێ ، ئێمە 

لەسەردەمی ئەنیشتاین و تیۆری رێژەییدا دەژین(. پاشان حەقیقەتی ئایینی 

پێویستی بەسەرلەنوێ  تەئویلكردن و هەڵسەنگاندن و پێداچوونەوە هەبوو تا 

رەخنەی  دەبینین  دیكەوە  لەالیەكی  بڕوات.  پەرەسەندندا  لەتەك  بتوانێ  

ئەنترۆپۆلۆژی بەهەمان ئاراستە دەڕواو مافی قسەكردن بەگشت رۆشنبیرییە 

مرۆڤایەتییەكان دەدا نەك بەتەنیا رۆشنبیریی ئەوروپی، دەیەوێ  سیستەمێكی 

دامەزرێنێ  و  مرۆییەكان  رۆشنبیرییە  هەموو  بۆ  سەرجەمگیری  مەعریفیی 

لەسەر گریمانەكانی عەقڵی رۆشنكار خۆی قایم بكات، ئەمەش مانای ئەوەیە 

ئەو هەژموونە كولتوورییەی كە فیكری ئەوروپی هەر لەسەدەی هەژدەوە 

ئێستای  رەخنەگرانی  )بڕوانە  لێدەگیرا  رەخنەی  لەناوەوە  دەكرد،  پرۆسەی 

مۆدێرنیزم لەخۆرئاوادا(، لەبەرئەوە ماوەیەكە باسی عەقڵی پۆست مۆدێرنیتە 

دەكەن، من دەستەواژەی – سەرووی مۆدێرنیزم –م پێ  باشترە، واتە ئەو 

عەقڵەی  ئەو  دەگرێتەوە،  دیش  ئەوانی  خۆرئاوایی و  مۆدێرنیزمی  عەقڵەی 

بەسەر هەموو ئەو ئەزموون و تاقیكردنەوانەدا بەرز دەبێتەوە كە تائێستاكە 

عەقڵی  دەبینین  جۆرە  بەم  ئەوروپیش،  مۆدێرنیزمی  لەوانە  روویانداوە، 

فراوانەو  سنوور  درووترین  تا  مۆدێرنیزم(  پۆست  )یان  مۆدێرنیزم  سەروو 

دەتوانێ  هەمووان لەخۆبگرێ ، بێ  ئەوەی كەسێ  فەرامۆش بكا.

ئێستا ئەم پرسیارە دەیخەینەڕوو: فیكری ئیسالمی، لەچاو گشت ئەو 

پێشكەوتن و پەرسەندنە نوێیانەی بەسەر فیكری جیهانیدا هاتوون، لەكوێدا 

ئێستا  دەوەستێ ؟  گەورەیە  بەرەنگارییە  بەو  بەرامبەر  چۆن  دەوەستێ ؟ 

ئیسالمیدا  عەرەبی و  لەگۆڕەپانی  كە  هەیە  فیكری  وەاڵمێكی سۆسیۆلۆژی و 

شوێنێكی فراوان دەگرێ : ئەویش وەاڵمی فەندەمنیتالیستە، فەندەمینتالیزم 
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ماوەیەكی درێژە رەواجی هەیە )لەكاتی مردنی جەمال عەبدولناسر لەساڵێ  

1970، پاشان بەشێوەیەكی تایبەتیتر لەپاش سەركەوتنی شۆڕشی ئێرانی لەساڵی 

بەهەموو  فەندەمینتالیستەكان  موسڵمانە  گەورەی  بەشێكی   ،)1979-1978

هێزێك و بەشێوە قسەكردنێكی فەرمان كردنەوە پێت دەڵێن »ئیسالم« پێویستی 

مەعریفیی  فیكری و  سیستمی  زانستی و  كەرەستەی  ئیسالم  نییە،  بەكەس 

تایبەتی خۆی هەیە، پێویستیی بەوە نییە هیچ شتێك لەخۆرئاواوە فێربێت 

یان هیچ شتێك لەمیتۆدە عەلمانییەكانی خۆرئاوا بخوازێ . ئەمە ئەو وەاڵمە 

سۆسیۆلۆژییە قەبەیەیە كە ئەمڕۆكە بەملیۆنان كەس لەفەندەمینتالیستەكان 

پێشكەشی دەكەن )دەبینین وشەی ئیسالمم لەناو دوو جووت كەوانە داناوە 

وێناكردنی  نەك  ئیسالم  بۆ  فەندەمینتالیزم  وێناكردنی  بۆ  دەاللەتێك  وەك 

مێژوویی و واقیعی بۆ ئیسالم، بێگومان جیاوازییەكی گەروە لەنێوان ئەو دوو 

وێناكردنەدا هەیە(. تەنیا زانستەی وردو سروشتییەكان نەبێ  كە بەڕەوای 

دەزانن لەخۆرئاوای وەربگرن، چونكە سودێكی زانستی و تەكنۆلۆژیی هەیە.

فەندەمینالیستەكان كەئەم هەڵوێستە ریشەییە لەمۆدێرنیزم وەردەگرن، 

بێگومان پشت بەئەرتۆدۆكسییەكی زۆر ئاسانكراو دەبەستن )واتە پشت بە 

لەڕاستیدا  ئەوان  ئیسالم دەبەستن(.  ئاسانكاری  تێگەیشتنێكی زۆر تەسك و 

لەو زیندەگی و بزووتنەوە جوانە دابڕاون كە فیكری كالسیكیی ئیسالمی تیایدا 

دەژیا، هەروەها لەفرەیی تیۆلۆژی -فیلۆلۆژی دابڕاون، بەاڵم بەئەندازەیەكی 

گەورەتر دابڕاون لەفیكری ئەوروپی )یان خۆرئاوایی(، پاشان لەمۆدێرنیزم. 

عەقڵییەیان  هەڵوێستە  ئەم  لەدروستیی  دەدەین  هەوڵ  هۆیە  ئەم  لەبەر 

لەمۆدێرنیزم  و فیكری هاوچەرخ، بپێچینەوە.

هاوچەرخە  لەكۆمەڵگە  بخەینەڕوو:  پرسیارە  ئەم  یەكەمجار  دەبێ  

لەسەر  ئەگەر  دەیاندۆزینەوە؟  لەكوێدا  كێن و  رۆشنبیران  ئیسالمییەكاندا 
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ناوكاری  خزاوەتە  كرێكارەیە  ئەو  رۆشنبیر  كە  بین،  كۆك  پێناسەیە  ئەو 

ئەوا  بەكاربێنێ ،  رەخنەگرانە  عەقلێكی  دەبێ   بەپێویست  مەعریفییەوەو 

ناچارین رۆشنبیران – بەمانای نوێی وشەكە – و پیاوانی ئایین و زانایان – 

واتە زانایانی فیزیاو كیمیاو.. لەیەكتر جیابكەینەوە. گومانی تێدا نییە پیاوانی 

بەسەر  میتۆدە رەخنەییەكان  پراكتیزەكردنی  بەاڵم  بەكاردێنن،  ئایین عەقڵ 

ئەو عەقیدە دۆگماییانە رەتدەكەنەوە كە بەتیپەڕبوونی كات پیرۆز كراوە.

پاش ئەوەی گەیشتمە ئەم خاڵە، دەبێ  ئەوە بڵێم كە: یەك فەقیهی 

هاوچەرخ یان پیاوێكی ئایینی ناناسم ئەوەی قبووڵ بێ  مەسەلەی قورئان 

كەسێ   هیچ  بكرێ ،  باس  خواوە  لەالیەن  دروستكراو«  »ئاخاوتنێكی  وەك 

ئەوەی قبووڵ نییە ئەم مەسەلە گرنگە لەبەر رۆشنایی زانستی نوێ  و میتۆدە 

نوێیەكانی زمانەوانی و مێژوویی چارەسەر بكرێ . ئەمە دەڵێین و دەشزانین 

لەرۆژگاری  عەقاڵنییەت  گەشەكردنی  كالسیكی و  لەسەردەمی  موسڵمانەكان 

موعتەزیلەكاندا، ئەم كارەیان كردوە. كەچی ئێستاكە ئەم كارە قەدەغەیەو 

بەتەواوی حەرامكراوە. ئیتر چۆن لەگۆڕەپانی عەرەبی یان ئیسالمیدا رزگاری 

دێتە دی؟ هەروەها بۆ ماوەیەكی زۆریش فوقەهاكان و پیاوانی ئایین پەنایان 

بردۆتە بەر بەندكردن یان دەركردنی رووناكبیرانی وەك تەوحیدی و ئیبن 

روشدو زۆری تریش.

لەسەدەكانی  خۆیان  رووناكبیرانی  مەسیحییەكان  تەنیا  پاشان 

پارێزی  كۆنە  فەندەمینتالیست و  ئیسالمی  نەچەوساندۆتەوە.  ناوەڕاستدا 

تەنانەت  بیردەكەنەوە،  تەسكتر  كالسیكی  چەرخی  لەئیسالمی  زۆر  ئەمڕۆ 

موسڵمانانی پسپۆڕیش لەبواری زانستە سروشتی و وردەكاندا پراكتیزەكردنی 

ئەوان  دەكەنەوە.  رەت  كەلەپوردا  بەسەر  نوێیەكان  رەخنەییە  میتۆدە 

)بۆ  زانستییەكەی خۆیان  لەدەرەوەی پسپۆرە  ئەو میتۆدانە  پراكتیزەكردنی 
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نمونە فیزیاو كیمیاو..( رەتدەكەنەوە، لەوانەش سەیرتر زۆربوونی ژمارەی 

تاد.  فیزیاییەكاندا..  پزیشكان و  ئەندازیاران و  لەناو  فەندەمینتالیستەكانە 

زانستی دووردەكەوێتەوە  پسپۆرییەكی  باوەڕەدابووین وەرگرتنی  لەو  ئێمە 

لێرەدا  دەبێتەوە.  نزیك  بەپێچەوانەوە  دەبینین  كەچی  لەدەمارگیری، 

مەبەستمان لەوشەی فەندەمینتالیست ئە وكەسەیە لێكۆڵینەوەو رەخنەگرتن 

لەئوسوڵی »ئیمان« رەت دەكاتەوە. من وشەی – ئیمان –م خستە ناو دوو 

)ئیمان  كراوە.  بارگاوی  بەزۆر شت  وشەیە  ئەم  چونكە  كەوانەوە،  جوت 

بەمانای تەقلدیی یان تەسلیمی جیایە لەئیمان بەمانا نوێیەكەی، ئیمانی بەر 

لەرەخنەی مێژوویی جیایە لەئیمانی پاش رەخنەی مێژوویی. ئیمان بەمانا 

بوون.  لەعاقڵ  بەر  ئیمان  یان  لەئیمان  بەر  بوون  عاقڵ  واتە:  نوێیەكەی 

باوەڕدارێك گشت ئەو شۆڕشە زانستییانەی هەرس كردبێ  كە لەم چەند 

سەدەیەی دواییدا بەرپا بوون، جیاوازە لەباوەڕدارێك تائێستاش بەهەستەكانی 

بەر  لەمۆدێرنیزم و  بەر  ئیمانی  واتە  كراوە،  بارگاوی  ناوەڕاست  سەدەكانی 

لەزانست. كەواتە لێرەدا »ئیمان«یش مێژووی خۆی هەیە..(.

ئەوە ماوە باسی رۆشنبیرە نوێیەكان و شوێنیان لەكۆمەڵگە عەرەبی و 

بوونیان  رۆشنبیرانە  ئەو  بێگومان  كە  بكەین  هاوچەرخەكاندا  ئیسالمییە 

بیروباوەڕی  هەڵگری  هەن  توێژەر  شاعیرو  نووسەرو  چەندین  هەیە، 

ئازادی و پێشكەوتن  و تازەگەرین، ئەوان هۆشیارن بەكاری رەخنەگرانەیان و 

بەترسناكیی ئەو ئەركەی لەئەستۆیانە، بەاڵم لەكۆمەڵگەكەی خۆیان دابڕاون و 

دوچاری فشارێكی گەورە دەبنەوە، ئیدی ناوێرن لەبابەتە زۆر هەستیارەكان 

رای  لەالیەن  یان  ئایدیۆلۆژیای رەسمی  لەالیەن  لەبەرئەوەی  ببنەوە  نزیك 

گشتی پارێزگارییان لێدەكرێ  و ئەو بابەتانە بەبابەتی حەرامكراوەكان )تابوو( 

دادەنرێن. ناشبێ  پاڵەپەستۆی رای گستیی دەوروبەر بەكەم وەربگرن، چونكە 
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رێگە  دەسەاڵت  لەوانەیە  بگرە  بن،  ترسناكتر  لەدەسەاڵت  ئەوانە  دەشێ  

بەهەندێ  شت بدات، بەاڵم »رای گشتی« رێگەی پێ  نەداو قبووڵی نەكات. 

تائێستا یانەو ناوەندو دەزگای سەربەخۆو ئازاد بۆ رۆشنبیران پێك نەهێنراوە 

كە بودجەی تایبەتیی خۆیان هەبێ  وەك چۆن ئەمە لەئەوروپا لەسەردەمی 

رۆشنگەریدا هەبوو. ئەمە تاكە رێگەیەكە بۆ پێكهێنانی رایەكی گشتیی نوێ  

جیابێ  لەدەسەاڵت، بگرە بتوانێ  رۆژێ  فشار بخاتە سەر دەسەاڵت، وەك 

چۆن فەیلەسووفانی رۆشنگەریی وەك ڤۆڵتێرو مەوسوعییەكان توانییان رای 

ئایینی و  ئازادیی  لێبوردن و  فیكری  بسەپێنن و  دەسەاڵتداران  بەسەر  خۆیان 

چەمكی هاوواڵتیی باڵوبكەنەوە.

سەربەخۆییدا  لەپێناوی  كە  بینیوە،  جەنگانەم  ئەو  زۆرب��ەی  من 

دەكران و لەپەنجاكان و شەستەكاندا بەشداریی خەونە گەورەكانی وەچەكانم 

لەالی  زۆر  ئاسوودەییەكی  متمانەو  سیاسی،  سەربەخۆیی  لەپاش  كردوە، 

خەڵكیدا دەركەوتن.

لەتێڕوانینێكی  تا  بدینەوە  لەرابردوو  ئاوڕ  نەماندەتوانی  ئەوكاتە 

ئایدیۆلۆژی.  تێڕوانینێكی  نەك  بنووسینەوە  خۆمان  مێژووی  رەخنەگرانەوە 

ئەگەر  خۆ  بوون.  سیاسی  كاروباری  خەبات و  سەرقاڵی  خەڵكی  هەموو 

ئەوسا  بنووسیبایە،  خۆمان  مێژووی  رەخنەگرانە  بەشێوەیەكی  بمانتوانیایە 

وەچەكانی داهاتوومان لەفیكری ئایدیۆلۆژی و پیرۆزگەرایی كەلەپوور زرگار 

دەكرد، كەچی لەجیاتی ئەوە وێنەیەكی مێژووییمان لەبارەی كەلەپوور خستە 

بۆیە  نەكراوە  بۆ  كاریان  خۆیاندا  لەكاتی  شتانە  ئەو  هەموو  بەردەست. 

ئێستا دەبینین بزووتنەوە فەندەمینتالیزمەكان گەشە دەكەن. لەبەرئەوە باسی 

رزگاركردنی دووەم دەكەم لەگشت واڵتە عەرەبی و ئیسالمییەكاندا، بەوپێیەی 

رزگاركردنی یەكەم روویداوە )مەبەستم سەربەخۆیی سیاسییە، بەاڵم ئێستا 
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پێویستیمان بەسەربەخۆیی فیكری هەیە. ئەم ئەركەش لەسااڵنی داهاتوودا 

لەئەستۆی ئێمەیە(.

دەبینین  ن��ەدراوە،  ئەنجام  فیكری  سەربەخۆیی  لەبەرئەوەی  جا 

ئایدیۆلۆژیای  شوێنی  سەربكەوێ  و  میللیەوە  لەڕووی  توانی  فەندەمینتالیزم 

گەورەدا  ئەركی  لەبەرامبەر  خۆمان  ئەمڕۆ  ئێمە  بگرێتەوە.  ناسیونالیستی 

دەبینین كە حیسابی گەورەی بۆ دەكرێ . ئێمە تائێستاش خۆمان بۆ ئەوە 

لەخوێندنەوەیەكی  خۆی  كە  گەورەكەوە  ئەركە  ناو  بچینە  سازنەداوە 

دەكرێ   دەنوێنێ .  ئیسالمیدا  عەرەبیی  كەلەپوری  بۆ  مێژوویی  رەخنەیی– 

لەزمانە  بتوانین  زەحمەتە  كەچی  بكەین،  بیانییەكاندا  لەزمانە  كارە  ئەم 

بنچینەییەكانی ئیسالمیدا ئەم كارە ئەنجام بدەین بەتایەبتی زمانی عەرەبی. 

مەسەلەكان گەیشتوونەتە پلەیەكی وا ناتوانین بەوەندە رازیبین »ریفۆرمی 

ئایینی« لەچوارچێوە تەقلیدییەكانی ریفۆرمی سەدەی نۆزدە ئەنجام بدەین. 

نەخێر، ئێمە ئێستا پێویستیمان بەشۆڕشێكی فیكریی راستەقینە هەیە، بچێتە 

ناو قوواڵیی شتەكانەوەو تێڕوانینمان بۆ كەلەپوور لەرەگ و ریشەوە بگۆڕێ . 

بێ  و  بەردەوام  رێگر  هێزێكی  وەك  كەلەپوور  ئەوەی  لەجیاتی  بەم جۆرە 

هەموو جارێ  بۆ دواوە رامانبكێشێ ، دەبێتە هێزێكی رزگاری بەخش و پتر 

لە شارستانیەتمان نزیك دەكاتەوە، بەاڵم ئەمە بەبێ  مەسحێكی گشتگیری 

لەمیانی  پترە  ساڵ  سی  خۆم  من  ئەنجامنادرێ .  كەلەپوور،  بۆ  مێژوویی 

ئیسالمی«  عەقڵی  لە  »رەخنە  پ��رۆژەی:  دەك��ەم،  كارە  ئەم  پرۆژەكەمدا 

)بەمانای زمانەوانی و مێژوویی و ئەنترۆپۆلۆژی و فەلسەفیی وشەی رەخنە(.

توێژینەوەی  گەورەكان  خۆرهەاڵتناسە  ئێستاكە  دەڵێم  بەداخەوە 

زانستی لەبارەی كەلەپووری عەرەبی – ئیسالمی پێشكەش دەكەن، ئەوان 

بەشێوەیەكی زۆر باشتر لەموسڵمانەكان ئەو كارە ئەنجامدەدەن.
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دەبێ  ئەم شتە بزانرێ  و بوترێ . ئەوەندە بەسە تەماشایەكی بەرهەمە 

پاشان  ئینگلیزی و  ئەڵمانی و  بەزمانی  )بەتایبەتی  بكەین  ئۆرێنتالیزمەكان 

فەرەنسی( تا لەم قسەیە دڵنیابین، من دەزانم ئەم قسەیە ژمارەیەكی زۆری 

ئەو موسڵمانانە بێزار دەكا كە ناتوانن بگەنە ئەو بەرهەمە زۆرانەی بواری 

ئۆرێنتالیزم كە بەزمانە بنەڕەتییە ئەوروپییەكان نوسراون. ئەگەر بیانتوانیایە 

بگەنە ئەو بەرهەمانە ئەوسا دەیانزانی چ جیاوازییەكی گەورە هەیە لەنێوان 

خوێندنەوەی  كەلەپوورو  بۆ  پیرۆزگەرایی  یان  ئایدیۆلۆژی  خوێندنەوەی 

نۆرمی  بۆ  دەكەن  گەڕانەوە  داوای  كەسانەی  ئەو  مێژوویی.  یان  زانستی 

622-661ز(  )سااڵنی  راشدین  خەلیفەكانی  پێغەمبەرو  ئیسالمیی سەردەمی 

هەمان ئەو هەڵە ئایدۆلۆژییە دووبارە دەكەنەوە كە بزووتنەوەی ناسیونالیزم و 

زاڵبوونی  بەهۆی  جا  كەوتبوون..  تێی  سارد  شەڕی  بەدریژایی  كۆمۆنیزم 

فەندەمینتالیستەكانی  لەالی  مێژوویی  ئاگایی  بەسەر  ئەفسانەیی  ئاگایی 

ئێستادا، ئەوان لەو باوەڕەدان دەشێ  رابردوو وەك خۆی بگەڕێنرێتەوە.. 

گومانی تێدا نییە ئیسالم )هەروەك ئایینە گەورەكانی تر( بەدرێژایی چەندین 

سەدە هەموو الیەنەكانی بوونی مرۆڤی فۆرمولە كردووە، مەبەستم الیەنی 

رۆحی و، روانینی تیۆلۆژی-الهوتی بۆ وجودو، لێوردبوونەوە فەلسەفییەكان و، 

خەیاڵگەی سیاسی و، رێسای حوكم و، یاساكانی شەریعەت و، شێوەی بنیات و 

ئاوەدانی و، شێوازە هونەریەیكان و.. تاد. ئیسالم كاری لەهەموو ئەو الیەنانە 

لۆكاڵییەكان  ترادیسیۆنە  لەرۆشنبیری و  رەگەزی  چەندین  لەوكاتەی  كردووە 

هەرس كردووە )واتە ترادیسیۆنی ئەو كۆمەڵگانەی ئیسالمیان تیاداباڵوبۆوە 

بوو بەئایینی زۆرینە. واتە ئیسالم تەنیا كاری لەو ترادیسیۆنانە نەكردووە، 

بەڵكو كەوتۆتە ژێر كاریگەریی ئەوانیشەوە پاش ئەوەی مۆركی ئیسالمیی 

خستە بەرچەند ترادیسیۆنێكی دێرینی نائیسالمی تا قبووڵی بكەن. بڕوانە 
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یان  فلیپینی،  ئیسالمی  یان  هیندی،  ئیسالمی  یان  ئەندەنووسی،  ئیسالمی 

ئیسالمی ئەفریقیای رەش.. تاد(.

الیەنەكانی  هەموو  سەدە  چەندین  بەدرێژایی  ئیسالم  ئەگەر  بەاڵم 

بەسە  ئەوەندە  وایە  مانای  ئەمە  ئایا  داڕشتبێ ،  خۆی  بەمۆركی  ژیانی 

چاكسازییەكی كەم لەدامەزراوو عەقیدە كۆنەكان بكەین تا بۆ كۆمەڵگەكانی 

دام��ەزراوی  وایە  مانای  ئایا  بێت؟  گونجاو  باش و  یەكەم  بیست و  سەدەی 

خەالفەت یان تیۆلۆژیای ئەشعەری یان جەعفەریی شیعی یان راڤەكردنەكانی 

)تەبەڕی( و )ئەلڕازی( یان یاسای ئیبن سینا بۆ نوژداری یان روانینی فارابی 

دیمەشق و  شارستانیی  كۆمەڵگەی  یان  الفاضلة(  )المدینة  یۆتۆپی  شاری  بۆ 

ئیستەنبۆڵی سەدەی حەڤدەیەم، ئایا ئەمانە بەكەمێك دەستكاری و چاككردنی 

ساكارو سادەوە بۆ كۆتاییەكانی سەدەی بیستەم دەگونجێن؟ بێگومان نا، ئەمە 

وەهم و سەرابە.

هەمیشەگۆڕانێكی  لەمیانی  ناچارن  هاوچەرخەكان  كۆمەڵگە  گشت 

ئەو  تەنیا  گەردوونی،  شارستانیی  سلكی  ناو  بچنە  زۆرەملێوە  مێژوویی 

بەشداربن  بن و  بتوانن سەركەوتوو  كە  بژین  بمێنن و  دەتوانن  كۆمەڵگایانە 

لەناودەچن و دەمرن.  لەشارستانییەتی گەردوونیدا، جگە لەمانە ئەوانی تر 

شوێنێك بۆ ئەو كەسانە نەماوەتەوە نازانن چۆن خۆیان بگونجێنن و شتێك 

گوتارەكانی  بۆ  ئایندەیەك  دیسان  بكەن.  مرۆڤ  بەمرۆڤایەتیی  پێشكەش 

بەجیهانی  بەرامبەر  كینە  لەتاوانباركردن و رق و  كەپڕن  نییە  فەندەمینتالیزم 

نوێ  و پێیان وایە ئەم جیهانە نوێیە بنەمای هەموو خراپەكاری و مەینەتییەكە. 

دەخاتە  بەرپرسیاری  ب��ەردەوام  كە  نەماوەتەوە  كەسانە  ئەو  بۆ  شوێنێك 

ئەستۆی ئەوانیدی و لەهەموو شتێكدا خۆیان بە بێگوناهو  بێگەرد دەزانن یان 

پێیان وایە پێویستیان بەگۆڕانكاری و پەرەپێدان و رەخنەلێگرتن نییە. ئێستاكە 
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فیكری ئیسالمی پێویستیی بەنەشتەرگەرییەكی قووڵ هەیە، نەشتەرگەرییەك 

لەقوواڵییدا.

چونكە  داخ��راوب��ێ ؟  فەندەمینتالیزم  ئاسۆی  دەچ��ێ   ل��ەوە  بۆچی 

فیكرییان  ئازادیی  كولتووری و  بەرپرسیاریی  كە  هاوچەرخەكان  كۆمەڵگە 

بن.  رازی  ستەمكارەكان  تۆتالیتاری و  رژێمە  بە  نییە  مومكین  هەڵگرتووە، 

ئەگەر كۆمەڵگەیەك بەو جۆرە رژێمە رازی بێت هەرگیز شارستانییەتێكی 

عەرەبی و  كۆمەڵگە  دەب��ێ   پێیە  بەم  نابینێ .  گەردوونی  سەرجەمگیرو 

ئیسالمییەكان گۆڕانكارییەكی ناوەكیی قووڵ بەسەر خۆیاندا بهێنن تا بتوانن 

پەراوێزەوە.  دەخرێنە  بەتەواوی  دەنا  جیهانی،  شارستانیی  كاروانی  بگەنە 

تاوانبار  خۆرهەاڵت  یان  خۆرئاوا  رۆشن  ماقووڵ و  پاساوێكی  بەبێ   ناشبێ  

بین  سەركەوتوو  ناتوانین  پێشبكەوین و  ناتوانین  ستایلە  بەم  ئێمە  بكرێ . 

لەدەرچوون لەو قەیرانە ترسناكەی ئەمڕۆ گیرۆدەی بووین.

ناتوانم لێرەدا كۆتایی بەقسەكانم بهێنم بێ  ئەوەی ئەوە شیبكەمەوە 

تەنانەت  بگرە  مۆڕاڵی و  بەرپرسیاریی  پێش  فیكری،  بەرپرسیاریی  بۆچی 

ئەگەر  نایەتەدی  رزگاری  لەڕاستیدا  دەكەوێ .  رۆحیش  بەرپرسیاریی  پێش 

لەرەگوریشەوە رابردووی گشت نەتەوەیەك یان گشت تایەفەیەكی ئایینی 

هەڵسەنگاندنیان،  سەرلەنوێ   لێیان و  تێگەیشتن  لەپێناوی  هەڵنەوەشێنینەوە 

پاشان بۆئەوەی شتە بێ  كەڵكەكانی لێالبەرین و توخمە ئیجابییەكانی بهێڵینەوە، 

ئەو توخمانەی دەشێ  لەبنیاتنانێكی نوێدا بەكاربهێنرێن. بۆیە دەڵێم ئێستا 

ئەولەوییەت بۆ پراكتیزەكردنی رەخنەی مێژوویی و زمانەوانی و سیمیۆلۆژی و 

نەشتەرگەرییە  ئەو  ل��ەدوای  تەنیا  كەلەپووردا.  بەسەر  ئەنترۆپۆلۆژییە 

كە  بكەین  رزگار  ناوەكییانە  بەربەستە  لەو  كەلەپوور  دەتوانین  ترسناكە 

سەرجەم  بۆ  گشتی  پێداچوونەوەیەكی  ئەگەر  كردووین.  ئیفلیجی  ئێستا 
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كەلەپوورە مێژووییەكان ئەنجام نەدرێ  ئەوسا رووبەڕووبونەوەیەكی بەپیت و 

سودبەخشیش لەنێوان سەرجەم كەلەپوورە مرۆییەكان روونادات، بەتایبەتی 

لەنێوان كەلەپووری عەرەبی- ئیسالمی و/ كەلەپوری ئەوروپی. ئەگەر ئەمە 

روودەدات  شارستانییەتەكان«  »پێكدادانی  ئەوە  لەبری  ئەوسا  روونەدات 

وەك سامۆئیل هنتنگتۆن دەڵێ . ئەوسا دوژمنكاری لەنێوان ئیسالم و/ خۆرئاوا 

لە  ئەمەش  دەبێت،  بەردەوام  بێكۆتایی  تا  خۆرئاوا  عەرەب/  لەنێوان  یان 

دابمەزرێ   پەیوەندییەك  دەشێ   نییە، چونكە  كەسێكدا  هیچ  بەرژەوەندیی 

دووربێ  لەپێكدادان و دوژمنایەتیی هەمیشەیی. دەكرێ  پەیوەندییەك لەسەر 

بنچینەی دیالۆگی بنیاتنەرو بەسوود لەنێوان رۆشنبیرییە مرۆییە جیاوازەكاندا 

بنەمای یەكێتی رەگەزی مرۆیی و شارستانیی گەردوونیی  دابمەزرێ  لەسەر 

سەرجەمگیر.

خودی  لەناو  هێزانەی  ئەو  بۆ  نییە  ئایندەیەك  دەڵێم  لەبەرئەوە 

خۆیاندا لوولیان خواردووەو دەیانەوێ  بگەڕێنەوە دواوە. ئایندەیەك بۆ ئەو 

هێزانە نییە گشت بەرنامەی خۆیان لەسەر دوژمنكاریی ئەویتر دادەمەزرێنن 

ئەوروپی  بەالیەنی  سەر  یان  بن  ئیسالمی  بەالیەنی  سەر  هێزانە  ئەو  سا 

لەئەوروپادا(.  توندڕەوەكان  راستڕەوە  بزووتنەوە  )بڕوانە  خۆرئاوایی  یان 

»شوناسە  لەپێناوی  بەخەبات،  رەوای��ی  رۆشنبیرییەكان  شۆكە  لەڕاستیدا 

دەدا.  كراوەكان  بەئایدیۆلۆژی  بەئەفسانەكراوو  خەیاڵكراوو  رۆشنبیرییە« 

توندڕەوەكان بەشێوەیەكی بابەتی پشتی یەكتر دەگرن. لێرەدا جیاوازی هەیە 

لەنێوان وێناكردنی ئایدیۆلۆژی بۆ شوناسی رۆشنبیریی عەرەبی – ئیسالمی و/ 

وێناكردنی مرۆیی و كراوەو عەقاڵنی – مێژوویی.

لەرێگەی  ئایینەكان  لەشێواندنی  دەبێ   ب��ەردەوام  مرۆڤ  بێگومان 

داگرتن و كەمكردنەوەی پاكیی ترانسندێنتاڵی ئایین بۆ ناو گەرمەی ملمالنێ  
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مرۆییەكان و پێكدادانی بەرژەوەندی و سیاسەتەكان. مێژوو پێشترو دواتریش 

بزووتنەوە  پێی  ژێر  ب��ەڕەی  دەب��ێ   لەبەرئەوە  حاڵەتەیە.  ئەم  شایەتی 

رۆحی و  ئاستی  لەنێوان  بكرێ   جیاوازی  رابكێشرێ  و  فەندەمینتالیزمەكان 

ترانسندێنتاڵی ئایین و/ ئاستی ئایدیۆلۆژیی باوی ئێستا، بەاڵم خەڵكە سادەكە 

بەوتەو دروشمەكانیان فریو دەدەرێن و  ئیدی  ببینن  ناتوانن ئەم جیاوازییە 

بەڵكو  دەك��ەن،  تێكەڵ  ئایین  كردنی  بەئایدیۆلۆژی  راستەقنیەو  ئایینی 

خەڵكی  جۆرە  بەم  ببینن.  جیاوازییە  ئەم  هەمیشە  ناتوانن  رۆشنبیرانیش 

بریتی  ئامانجی  ئایدیۆلۆژی و  بەسیستەمێكی  دەبێ   ئایینیش  دەدرێن و  فریو 

دەبێ  لەگەیشتن بەدەسەاڵت ئایین بەدەستهێنانی دەسەاڵتێكی زیاتر. ئیدی 

هەڵەو  هۆشیارییەكی  بەسوپاكردنی  بۆ  ئەخالقی  وەعزدادانی  ئامۆژگاری و 

ساختە بەردەوام دەبێ  بۆ بەرهەمهێنانی »بەها« تەقلیدییەكان. ئەم وەعزو 

وتارانە ئێستا لەرێگەی هۆیەكانی راگەیاندنی نوێوە باڵوبۆتەوەو بەشێوەیەكی 

زۆر گەورەتریش لەنێوان جەماوەری میللیدا باڵوبۆتەوە )بڕوانە ئەو هەموو 

كاسێتی ریكۆردەرانەو رۆڵیان لەباڵوكردنەوەی ئایدیۆلۆژیای فەندەمینتالیزم(. 

تۆ خەیاڵی قەبارەی ئەو زیانە گەورانە بكە بەهۆی باڵوبوونەوەی ئایدیۆلۆژیای 

رابردوو لەناو ملیۆنان گەنجدا.

بۆ  مێژوویی  ئاگایی  پتربوونی  یان  كەلەپور  رزگاركردنی  لەبری 

كەلەپوور كەچی ئەو كەلەپوورە بەشێوەیەكی فراوان باڵودەبێتەوە.

پتربوونی بێشوماری دیموگرافیی ئەم سی ساڵەی دوایی لەكۆمەڵگە 

ئەو  بۆ  كار  نەدۆزینەوەی  كاركردن،  دەرفەتی  نەبوونی  ئیسالمییەكاندا، 

دەوریان  ئەمانە  گشت  سەرلێشێواو،  س��ەرەرۆو  گەنجانی  زۆرەی  ژمارە 

فیكری  ئەمەشدا  لەبەرامبەر  هەیەو  ئایدیۆلۆژیایەدا  ئەو  لەباڵوبونەوەی 

پاشەكشەی  ئیسالمیەكاندا  عەرەبی و  كۆمەڵگە  لەگۆڕەپانی  رەخنەگریی 
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كردوە، بەم جۆرە خۆمان لەئاستەنگێكی بێ  كۆتاییدا دەبینین. پاشان جگە 

لەمانە، تۆڕی راگەیاندنی نێودەوڵەتی – بەتایەبتی كەناڵە تەلەڤیزیۆنییەكانی 

رۆشنبیرییەكان و  نێوان  پێكدادانی  لەزیادبوونی  دەوری هەبووە   – خۆرئاوا 

فراوانكردنی كەلەبەرو رووبەرەكانی نێوانیان )بڕوانە چۆن میدیاكانی خۆرئاوا 

وێنەی خۆی لەبارەی جیهانی عەرەبی و ئیسالمی پیشان دەدات(، هەستی 

دوژمنكارانەی نێوان ئەو دوو الیەنە پتر دەكات و بەنزین بەئاگردا دەكات 

بەپێچەوانەوە هەوڵی  دەبوایە  كە  بەهێز دەكات  و سەربازگەی هەردووال 

بدایە ملمالنێیەكانی نێوان ئەو دوو الیەنە سووك بكاو كەشێكی گونجاو بۆ 

لەهەردووال  فیكریی  بەرپرسیاریی  هەستی  بخوڵقێنێ  و  كولتووری  دیالۆگی 

پەرە پێ  بدایە.

دواجار دەبێ  بوترێ  دیموكراتیزمی خۆرئاوایی كە هیوایەكی گەورەی 

الوازییەكی  سیاسیدا  لەخەیاڵی  داوە،  بەشەر  سەرجەمگیریی  بەرزگاریی 

خۆرئاوایی  دیموكراتیزمی  ئەوەیە  مەبەستم  دەكا.  ئاشكرا  سەرسوڕهێنەر 

تائێستاش تێڕوانینێكی تەسك یان خۆپەرستانەی هەیەو لەسنوورە تایبەتیەكانی 

خۆی دەرناچێ ، بایەخ بەواڵتانی تر – واڵتانی باشوو- نادات تەنیا لەڕێگەی 

الوازیی  بەڵگەی  ئەمەش  نەبێ .  بازرگانییەكانی  بەرژەوەندییە  دابینكردنی 

ئاسۆی سیاسی یان خەیاڵی سیاسییە. جا لەبەرئەوەی هەموو جیهان پێكەوە 

سێیەم  جیهانی  هەلومەرجی  نییە  خۆرئاوادا  لەبەرژەوەندیی  بەستراون، 

دەبێتەوەو  قڵپ  خۆیدا  بەسەر  درەنگ  یان  زوو،  دەنا  بێ ،  خراپتر  لەمە 

پڕیشك و پارچەی بەردەكەوێ . ئێمە چاوەڕێی ئەوەمان لێدەكرد پشتگیری و 

خۆرئاوا  ئەوە  ئەی  بكات.  هەژارەكان  داماوو  میللەتە  پتری  هاوكارییەكی 

نییە باشترین و كۆنترین ئەزموونی دیموكراسی لەجیهاندا نمایش دەكا؟ ئەی 

هێز؟  بێ   بەرامبەر  نییە  بەهێزدا  الیەنی  لەئەستۆی  بەرپرسیارییەك  لێرەدا 



10
3 ئاشنابوون بە ئەرکون

نابێ  النی كەمی هاوكاری و مامەڵەی مرۆڤانە لەپەیوەندییە دەوڵەتییەكاندا 

لەسەر  كە  نێودەوڵەتی  نوێی  سیستەمێكی  بەدیهێنانی  بكرێ ؟  دەستەبەر 

هاوسەنگی و دادپەروەری دامەزرێ ، كارێكی زۆر سەختە. ئەمە كاروانێكی 

پتر  لەبەربەست و رێگر بەهۆی سروشتی مرۆڤ كە  دوورودرێژەو پڕیەتی 

دەچێ .  تردا  كەسانی  بەسەر  دەسەاڵت  سەپاندنی  خۆپەرستی و  بۆ  مەیلی 

بەاڵم ئەو سیستەمە تەنیا رێگەیەكە بۆ دەرچوون لەرابردوویەكی قورس و بۆ 

دۆزینەوەی توانای نوێ  بۆ ئایندەیەكی باشتر.

سەرچاوە:

االسالم  نفهم  كیف   – الدینی  العقل  نقد  فی  قضایا  اركون/  محمد 

الیوم؟، ترجمە وتعلیق: هاشم صالح، دار الطلیعە للطباعە والنشر – بیروت 

– الطبعە االولی – 1998.

*محەمەد ئەركون چوارینەیەكی خەیامی نووسیوەتەوە، من لێرەدا 

چوارینەیەكی ترم لەوەرگێڕانەكەی )سەالم(دا هەڵبژاردووە. هەڵبژاردنەكەی 

)گۆران(  و  )سەالم(  لەوەرگێڕانەكەی   – یەكەم  بوو:  هۆ  دوو  لەبەر  من 

ئەركون  كە  نەبینی  چوارینەیەم  ئەو  خەیام،  چوارینەكانی  بۆ  )هەژار(  و 

ئەوەی من هەڵمبژاردووە  باسەكەیدا هێناویەتیەوە. دووەم-  لە سەرەتای 

ئەركون  چوارینەیەی  ئەو  دەرناچێ .  ئاركۆن  مەبەستەكەی  لەچوارچێوەی 

هەڵیبژاردووەو من وەرم نەگێڕاوە، بەمجۆرەیە: »ونحو تلك الکاس المقلوبە 

التی تدعی السما ء/ التی تحتها نعیش ونموت كالحشرات/ الترفع یدیك طلبا 

للعون/ فهي ایضا مغلوبة علی امرها مثلي ومثلك«.
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شیكردنەوەی هەندێ  چەمكی ئەرکونیزم

دەشێت گرنگترین چەمكەكانیئەرکون ئەمانەی خوارەوە بن:

ئیسالمۆلۆژیی كالسیكی

ئیسالمۆلۆژیی پراكتیكی

میتۆدی فیلۆلۆژی

ئەوەی بیری لێكراوەتەوە/ئەوەی بیری لێنەكراوەتەوە

ئەوەی مەحاڵە بیری لێبكرێتەوە

مێژووگەری

ئەقڵی تازە دەركەوتوو )مۆدێرنە(

دیاردەی قورئانی و دیاردەی ئیسالمی

دەسەاڵتی بااڵ یان مەشروعیەتی بااڵ

فەزای عەقڵیی سەدەكانی ناوەڕاست

سیاجی دۆگماتیزم )پەرژینی داخراوی دۆگماتیزم(

دابڕانی ئیپستیمۆلۆژی

كۆمەڵگاكانی كتێب

ئەنترۆپۆلۆژیای ئایینی

سۆسیۆمێژوویی
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سایكۆلۆژیای مێژوویی

میتۆدی هەڵوەشاندنەوە

بەعەلمانیكردن

خەیاڵ و خەیاڵدان )خەیاڵگە(

سێگۆشەی )توندوتیژی/ پیرۆزی/حەقیقەت(

هیومانیزم

یەكەم: ئەوەی بیری لێكراوەتەوە/ئەوەی بیری لێنەكراوەتەوە

ئەوەی مەحاڵە بیری لێبكرێتەوە 

المفكر فیه/ الالمفكر فیه

المستحیل التفكیر فیه

ئەمە یەكێكی ترە لە چەمكە سەرەكییەكانیئەرکون، لەراستیدائەرکون 

ئەم چەمكە دوالیزمیەی لە هەندێ  بیریاری خۆرئاوایی خواستووە، بەتایبەتی 

لە  هەریەكەیان  كە  فۆكۆ(  )میشێل  لە  هەروەها  و  هایدگەر(  )مارتن  لە 

لێكۆڵینەوەی رەخنەییاندا دەربارەی تێكستی كەلەپوری مەسیحی ئەو دوو 

شتەكان( و  )وشەكان  كتێبی  لە  فۆكۆ  بەتایبەتی  بەكارهێناوە،  چەمكەیان 

ئەقاڵنیەتی  لەسەر  ئەقاڵنیەتی خۆرئاوایی كە  لەوە دەگرێت كە  دا رەخنە 

دیكارتی دامەزراوە، بریتییە لە پەراوێزخستنی ناوچەی تری ژیانی ئینسان و 

كورتكردنەوەی بۆ یەك رەهەند كە بریتییە لە رەهەندی تیۆریی موجەڕەد 

بە  پەیوەندییان  ئەوانەی  بەتایبەتی  لەبیردەكات  تر  رەهەندی  لێرەدا  كە 

الیەنی سۆزداریی ئینسان و الیەنی نائەقاڵنیەتەوە هەیە، بۆیە فۆكۆ دەڵێ  

ئینسان تەنها بە عەقڵ ناژی، كاتێكئەرکون ئەم چەمكانە دەگوازێتەوە بۆ ناو 

فیكری عەرەبی-ئیسالمی ئەركەكەی هەم جیاوازو هەم قورسترو گەورەتر 
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پێیەی تێكستی كەلەپوری ئیسالمی خوێندنەوەیان بۆ نەكراوە  دەبێت بەو 

بەپێی میتۆدو چەمكەكانی زانستە مرۆڤایەتی و كۆمەاڵیەتییەكان، بۆیە ئەو 

دەگاتە چەمكی تری وەك )ئەوەی مومكینە بیری لێبكرێتەوە/ ئەوەی مەحاڵە 

بیری لێبكرێتەوە( )الممكن التفكیر فیه/ المستحیل التفكیر فیه(.

ئەرکون دەڵێ« ئەوەی بیری لێنەكراوەتەوە بوارێكی ئێجگار گەورەو 

فراوانە لە كەلەپوری عەرەبی-ئیسالمیدا كە دەبێ  بەپێی میتۆدی مێژووگەرایی 

خوێندنەوەی بۆ بكرێت، ئەوسا كۆمەڵێ  الیەنی تەمومژاوی روون دەبێتەوە، 

ئەوەی بیری لێنەكراوەتەوە زۆر گرنگترە، چونكە زەمەنێكی زۆر دورودرێژە 

بوونەش  كەڵەكە  ئەم  بووە،  كەڵەكە  كراوەو  تەئجیل  هەمیشە  داخ��راوەو 

مەسەلەی )مەحاڵبوون(ی قەبەتر كردۆتەوە بەهۆكاری ئایینی و كۆمەاڵیەتی 

و سیاسی...

دووەم: چەمكی مێژووگەری 

مفهوم التاریخیە

پرۆژە  سەرەكیەكانی  هەرە  لەچەمكە  ترە  یەكێكی  چەمكە  ئەم 

رەخنەییەكەیئەرکون كە بریتییە لەخوێندنەوەی مێژویی كەلەپوری عەرەبی-

ئیسالمی، چونكە پێی وایە هیچ پرۆژەیەكی رەخنەیی بەبێ  مەسحی مێژوویی 

پەنا  چەمكە  ئەم  بۆ  لێرەدائەرکون  نادات،  بەدەستەوە  گرنگ  دەرەنجامی 

دەباتە بەر گۆڤاری سااڵنەی فەرەنسی )حەولیاتی فەرەنسی( یان قوتابخانەی 

ئەنالیس- حەولیات كە لە ڤیكۆوە ئیلهام وەردەگرێت، )ڤیكۆ( بەر لە ماركس 

لەسەدەی هەژدەیەمدا یەكەم كەسە دەڵی مرۆڤەكان خۆیان مێژووی خۆیان 

تێزەكانی  سەر  كاردەكاتە  ئەمە  دەرەكی،  هێزێكی  نەك  دەكەن  دروست 

فیفەر  لوسیان  پاشان  دواتر سان سیمۆن..  هیگڵ و كرۆتچێ  و هەروەها 
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خورافی  حیكایەتی  وەك  دەدات  ئینسان  رەمزییەكانی  بەرهەمە  بە  بایەخ 

ئەو  و هەموو  كاركردن  و  نانخواردن  كەرەستەكانی  تەنانەت  ئەفسانەو  و 

شتانەی دەچنە ناو چەمكی )كولتور( بە مانا ئەنترۆپۆلۆژییەكەی.

سااڵنەی  قوتابخانەی  لە  سوود  راستەوخۆتر  بەشێوەیەكی  ئەرکون 

فەرەنسی )ئەنالیس( و بەتایبەتیش لە )فێرنان برۆدێل( وەردەگرێت، یەكێ  لەو 

زاراوانەی فێرنان برۆدێل )1902-1985( لە قوتابخانەی سااڵنەی فەرەنسیدا 

مێژوویی  )ماوەی  و  دورودرێژ(  مێژوویی  )ماوەی  لە:  بریتییە  دایهێناوە، 

و  مەسیحی  مێژووی  بەسەر  كە  كورت(  مێژوویی  )ماوەی  و  مامناوەندی( 

ئەوروپیدا پراكتیزەی كردون، برۆدێل دەڵێ  پێویستە توێژینەوەی مێژوویی 

رەچاوی ماوەی زەمەنیی دورودرێژ بكات، بارودۆخ و هەلومەرجەكان لە 

سیاقی خۆیاندا ببینێت، بۆ نموونە ئەگەر توێژەرێك بیەوێت لێكۆڵینەوەیەك 

لەسەر دیاردەی توندوتیژی یان لەسەر تیرۆریزم بكات، ئەوا دەبێت ماوەی 

دورودرێژی مێژوو رەچاو بكات، برۆدێل لەم چەمكە تازەیەدا ماوەی زەمەنی 

هەریەك لەو سێ  دابەشكردنە دیاری دەكات بەم شێوەیەی خوارەوە:

1- ماوەی كورتی مێژوویی: لە چەند ساڵێكەوە تا بیست ساڵ یان 

زیاتردەگرێتەوە.

سەدەیەك  تا  ساڵ  پەنجا  لە  مێژوویی:  مامناوەندیی  ماوەی   -2

دەگرێتەوە.

3- ماوەی دورودرێژی مێژوویی: لە چەند سەدەیەكەوە تا هەزار 

ساڵ و پتریش دەگرێتەوە.

دواترئەرکون سەرسامیی خۆی بۆ ئەو قوتابخانەیە راگەیاند، خۆیشی 

هەوڵی دا بەپێی میتۆد و شیكردنەوەكانی ئەو قوتابخانەیە، توێژینەوە لەسەر 

مێژووی شارستانیەتی عەرەبی-ئیسالمی بكات.
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جیا  )مێژوویی(  لە  )ئەفسانەیی(  دەیەوێ   مێژووگەرایی  چەمكی   

بێگومان  روویانداوە،  بەفیعلی  كە  بكۆڵێتەوە  رووداوان��ە  لەو  بكاتەوەو 

لەرێگەی هەڵدانەوەی دۆكیومێنت و دەستنوسە كۆنەكان و كتێبە كەلەپورە 

قەدەغەكراوەكان.

حەقیقەت  رێی  بگاتە  ئەوەیە  بۆ  دواج��ار  چەمكە  ئەم  ئامانجی 

تێڕوانینی  پێچەوانەو دژی  نەك حەقیقەتی رەها، چونكە حەقیقەتی رەها 

مێژووگەراییە كە پتر پشت بە )تەفكیك( و )تەشكیك( دەبەستێت.

سێیەم: ئەقڵی تازە دەركەوتوو )مۆدێرنە(

العقل المنبثق حدیثا

لەم چەمكەوەئەرکون رەخنە لە مۆدێرنەی كالسیكی دەگرێت، واتە 

یان  لەبیركرا  شت  زۆر  بەاڵم  مۆدێرنە  گەورەكانی  دەستكەوتە  سەرباری 

ئینسان  رۆحیی  رەهەندی  كە  )پۆزێتیڤیزم(  نموونە  بۆ  كرا،  تیا  پەڕگیری 

فەرامۆش دەكات.

لە  رەخنە  )هابرماس(  ئەڵمانی  بیرمەندی  وەك  هەروەهائەرکون 

مۆدێرنە  چونكە  دەكاتەوە،  رەتی  و  دەگرێت  مۆدێرنە(  )پۆست  چەمكی 

پررۆژەیەكە تەواو نەبووەو بەردەوامەو هەمیشە بەردەوام ئەبێت.

چوارەم: فەزای عەقڵیی سەدەكانی ناوەڕاست

الفضاء  العقلي القروسطي

بە  ئەو ماوە مێژووییەی  بۆ  بەرادەیەكی زۆر دەگەڕێتەوە  ئەرکون 

سەدەكانی ناوەڕاست دەژمێردرێت، ئەمە لەوبەر دەریای سپیی ناوەڕاستەوە 

واتە ئەوروپاو خۆرئاوا، بەاڵم لەم بەری دەریای سپیدا واتە دنیای عەرەبی-
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ئیسالمی ئەوە بیرێكی رۆشنگەری بوونی هەبوو كە میسكەوەیه و تەوحیدی 

و رازی و ئیبن روشدو ئیبن عەرەبی و زۆری تر نوێنەرایەتییان دەكرد.

خاڵی  كە  ژیاون  گرنگ  بیریاری  سێ   بەینەدا  لەو  دەڵێ   ئەرکون 

جیاكردنەوەی سەدەكانی ناوەڕاست و رێنیسانس پێكدەهێنن )بەینی سەدەی 

12 و 13(:

تۆمای ئەكوینی لە دنیای مەسیحی

موسا بن مەیمون لە دنیای یەهودی

ئیبن روشد لە دنیای ئیسالمی

ئەمانە كاریان لەسەر پەیوەندیی نێوان )ئیمان و عەقڵ( یان )دین و 

فەلسەفە( كردووەو چۆن بتوانن گونجاندنێك لەنێوان ئەو دوو رەهەندەدا 

بكەن.

سەركەوتن  قۆناغە  ئەم  ئەوروپیدا  و  خۆرئاوایی  لەدنیای  بۆچی 

بەدەست دەهێنێت و دەگاتە رێنیسانس و ریفۆرمی ئایینی و رۆشنگەری 

و مۆدێرنە، بەاڵم لە دنیای عەرەبی-ئیسالمیدا شكستدەهێنێت و پتر بیری 

زوربەی  لە  پرسیارەیەئەرکون  ئەو  ئەمە  دەبێت؟  زاڵ  دۆگمایی  داخراوی 

كتێبەكانیدا لێكۆڵینەوەی لەسەردەكات و رەخنەی لێدەگرێت، هەوڵدەدات 

بیری عەرەبی-ئیسالمی لەبیركردنەوەی سەدەكانی ناوەڕاست رزگار بكات، 

وەك هەوڵێك بۆ دەرچوون لە پەرژینە داخراوەكانی دۆگماتیزم )الخروج من 

)سۆسیۆلۆژیای شكست-  میانی  لە  المغلقە(.ئەرکون  الدوغمائیە  السیاجات 

فەشەل( و )سۆسیۆلۆژیای سەركەوتن( لەم بابەتە دەكۆڵێتەوە.
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دوا چاوپێكەوتن لەگەڵ د.محەمەد ئەرکون:

ئاشتبوونەوەی ئیسالم لەگەڵ 
مۆدێرنەی جیهانی

و: نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
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بیرمەندی ناسراوی بواری فیكری عەرەبی و ئیسالمی د.محەمەدئەرکون، 

پرۆژەیەكی  خاوەنی  هەروەها  دەگمەنە،  فیكریی  قوتابخانەیەكی  خاوەن 

فیكری و رۆشنگەریی بەرفراوانە كە دەتوانین ئەو پرۆژەیە لەژێر ناونیشانێكی 

سەرەكیدا كۆ بكەینەوە، ئەویش بریتییە لە: رەخنەگرتن لە ئەقڵی ئیسالمی.

ئەرکون داوا دەكات شۆڕشێكی میتۆدی لەبواری فیكری عەرەبی-ئیسالمیدا 

ئەنجامبدرێت و خوێندنەوەیەكی زانستی و میتۆدی بۆ كەلەپوور و تێكستی 

ئایینی بكرێت، لەم خوێندنەوەیەشدا پشت بە میتۆدەكانی زانستە مرۆڤایەتی 

و كۆمەاڵیەتییەكان دەبەستێت. دەیان كتێبی بە زمانی فەرەنسی و ئینگلیزی 

چاپ كردووەو بەشی هەرەزۆری ئەو كتێبانە لەالیەن هاشم ساڵحەوە كراون 

بە عەرەبی، بۆ نموونە: الفكر االسالمی قرا ءة علمیة، الفكر االسالمی نقد 

واجتهاد، قضایا فی نقد العقل الدینی، معارك من اجل االنسنە فی السیاقات 

االسالمیە، الفكر االصولی واستحالة التأصیل.

بەشێوەیەكی  دەدەن  رێگەمان  چین  سەرەكییانە  پرەنسیپە  ئەو   •

باشتر ئیسالم بناسین بۆ دژایەتیكردنی ئەو وێنە حازربەدەستانەی لەسەر 

ئیسالم هەن ؟

لێرەدا زیاد لە رۆشنبیرییەك هەیە زمانی عەرەبی بەكاردەهێنن،   -

لێرەدا مەرجەعیەتێكی هاوبەش هەیە كە بریتییە لە زمانی عەرەبی، مومكین 
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نییە مەرجەعیەتی ئایینی لەو رۆشنبیرییانە جیابكەینەوە، كە زمانی عەرەبی 

بەكار دەهێنن، لێرەوە بایەخی پەرەپێدانی رۆشنبیریی عەرەبی دەردەكەوێت، 

هەروەها پەیوەندیی نێوان رۆشنبیریی عەرەبی و رۆشنبیرییەكانی جیهان، 

ئاراوە  بهێنینە  عەرەبی  رۆشنبیریی  لە  بیركردنەوە  سەرلەنوێ   دەبێ   واتە 

لەچوارچێوەی  كە  جێبهێڵێت  بیركردنەوانە  و  رۆشنبیری  ئەو  سنووری  تا 

رۆشنبیریی  ئەوەی  لەبەر  ئەمە  كردووە،  قەتیس  خۆیان  دەوڵەتێكدا  تاقە 

باش  شتی  دەتوانێت  دەوڵەمەندەیەوە  گەنجینە  هەموو  بەو  عەرەبی 

بریتییە  رۆشنبیرییانە  لەو  بەشێكیش  بكات،  تر  رۆشنبیرییەكانی  پێشكەش 

ئایین  بخنكێنین،  ئایین  لە  بەجیاكردنەوەی  رۆشنبیری  ناشبێت  ئایین،  لە 

تێكستی ئازادو كراوەمان بۆ دەهێنێت، هەموو كتێبە ئاسمانییەكان كراوەن، 

كۆت  تێكستەكان  هەیە،  خاریجی  تەوژمی  و  رەوت  ئاینێكیشدا  لەهەموو 

بەسەر ئینساندا ناسەپێنن، بۆیە دەبێ  دووربكەوینەوە لە رێگەی دەمارگیری، 

پێویستە لەو بازنەیە بێینە دەرێ ، لێرەدا چەندین جۆری رۆشنبیریی عەرەبی 

بۆ  پەنایان  و  لێبگرین  رێزیان  دەبێ   هەیە  تایبەتمەندی  چەندین  هەیەو 

لێدەكات  وامان  ئەمەش  بكەین،  ئەویدیدا  لەگەڵ  دیالۆگ  پێویستە  بەرین، 

شارستانیەتێكی  و  بین  دەوڵەمەندتر  كولتوورییەوە  و  رۆشنبیری  لەرووی 

چەشناوچەشنمان هەبێت.

ئەویدیدا  لەگەڵ  دیالۆگ  كولتورێك  دەكرێت  شێوەیەك  چ  بە   •

بكات؟

خۆداخستن  و  داخ��ران  سنوورەكانی  لێدەكات  وامان  وەرگێڕان   -

جێبهێڵین، دەبێ  دان بە داهێنانی كولتورەكانی دیكەدا بنێین و باوەڕمان بە 

جیاكردنەوەی شارستانیەتی خۆرهەاڵتی و شارستانیەتی خۆرئاوایی نەبێت، 
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واتە نابێت ئەو دوو ژیارە لێكدی داببڕێن، دەبێ  بەچەشنێكی وا لە ژیارەكان 

بڕوانین وەك ئەوەی شێوەیەكی نامۆ نییە بە ئێمە، بۆیە بانگەشەی یەكێتیی 

و  ئیتنی  و  مەزهەبی  و  ئاینی  دەمارگیریی  لە  دوور  دەكەم  مرۆڤایەتی 

بە  متمانەبەخشین  كرانەوەو  لە  بریتییە  گفتوگۆ  و  دیالۆگ  ئایدیۆلۆژی، 

ئەویدی.

ناو  بچینە  و  جێبهێڵین  ئێستامان  بارودۆخەی  ئەم  بتوانین  چۆن   •

مۆدێرنەوە؟

بۆ ئەوەی لەم قەیرانەو لەم تەنگژە مێژووییەمان دەربچین، دەبێ    -

بچینە قۆناغی رۆشنگەرییەوە تا بە میتۆدی نوێ  كەلەپووری ئاینیمان رۆشن 

با  گەردوونی،  مۆدێرنەی  لەگەڵ  بوونەوە  ئاشت  لەپێناوی  ئەمە  بكاتەوە، 

بیر بخەمەوە كە مەیلی مرۆگەرایی لە كەلەپووری عەرەبیدا زۆر  ئەوەت 

كۆنە، بەاڵم گرفتی ئەو مرۆگەراییە بە كۆن و نوێیەوە ئەوەیە كە بەردەوام 

بەاڵم  دەدرێت،  پەالمار  ئاینییەوە  دەمارگیریی  لەالیەن  دەدرێت،  پەالمار 

ئێمە دەتوانین لەقواڵییدا هیوامان بەو یاسایانە هەبێت كە حوكمی ئاراستەی 

جواڵنەوەی مێژوو دەكەن و كۆمەڵێ  دەرەنجامی گرنگ بەدەستەوە بدەن، 

وەك ئەو دەرەنجامانەی پێشتر لەالی مەسیحیەتی ئەوروپیدا رووی داوەو 

بووەتە مایەی ئاشتبوونەوەیان لەگەڵ مۆدێرنەدا.

كەواتە ئەمڕۆ فیكری هاوچەرخی ئیسالمی لەكوێدا دەبینین؟  •

دەبێ  بوار بۆ فیكری ئیسالمی بكەینەوە گەشەبكات و بەرامبەر   -

بە ئیجتیهادی هاوچەرخ و تازە بكرێتەوە، ئەمەش لەمیانی گەڕانەوە بۆ ئەو 

گفتوگۆ و ئارگۆمێنتە فیكرییانەی لەقۆناغی كالسیكی و داهێنەرانەی مێژووی 
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عەرەبی و ئیسالمیدا رووی داوە، بۆ نموونە ئەو ئارگۆمێنتە فكرییەی نێوان 

غەزالی و ئیبن روشد، ئەمە وامان لێبكات لەم چەرخەی ئەمڕۆماندا ئازادانە 

گفتوگۆی فیكریی لەو چەشنە ئەنجام بدەین.

تۆ بە بایەخێكی زۆرەوە باسی ئەقڵی كۆن و داهێنەرانەی عەرەبی   •

و ئیسالمی دەكەیت، ئایا متمانەت بە ئەقڵی ئەمڕۆی عەرەبی نەماوە؟

ئەمڕۆ ئەقڵی عەرەبی لەبیركردنەوەو گەڕان و توێژینەوە وەستاوە،   -

دابڕاوە لە مۆدێرنەی جیهانی، بێگومان لەناو دیواری سانسۆرێكدا كە ناهێڵێت 

هەنگاو  ئەمڕۆدا  واقیعی  و  سەردەم  راستییەكانی  لەتەك  عەرەبی  فیكری 

بنێت. عەرەب دایڵۆسێنراون، رژێمەكان لە نوێكردنەوەی فیكری ئیسالمی 

سڵ دەكەنەوەو دەرگا بەڕووی ئەو بیریارانەدا دادەخەن كە لەبەرژەوەندیی 

میللەت و پێشخستنی نەتەوەدا كۆشش دەكەن.

تۆ تەركیز دەكەیتە سەر ئەمڕۆ و ئایندەی ئیسالم، داوا دەكەیت   •

سەرلەنوێ  مێژووی ئیسالم بدۆزرێتەوەو بەشێوەیەكی نوێ  خوێندنەوەی بۆ 

بكرێت. چۆن ئەم جۆرە خوێندنەوەیە ئەنجام بدرێت؟

دەبێ  كۆمەڵێ  رێگەچارەمان لەبەردەستدا بێت بۆ بەدیهێنانی كۆمەڵێ    -

بەرزكردنەوەی  و  نەوەكانمان  رۆشنبیركردنی  لەوانە  دروست،  دەرەنجامی 

ئاستی بیركردنەوە الی جەماوەری عەرەبی، من لەبواری فیكری ئیسالمیدا 

گوتاری  بۆ  نوێ   خوێندنەوەی  ژمارەیەك  پێشكەشكردنی  بە  داوە  گرنگیم 

قورئانی لەسەر بنەمایەكی زانستی، بە ئامانجی ئەوەی كەلەپوور راڤە بكەین 

و خوێندنەوەیەكی نوێی بۆ بكەین و لەرووی زانستییەوە هەڵیسەنگێنین بۆ 

ئەوەی هەندێ  شتی باشی لێ دەربهێنین و بۆ تێگەیشتنی قورئان وەری 
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گوتارەكان  جۆرە  هەموو  دەبێ   هەروەها  ببەستین،  پێ   پشتی  و  بگرین 

بخوێنین و شییان بكەینەوە لەوانە فەرموودەكان و  كتێبەكانی فیقه، ئەمە 

بۆ ئەوەی ئاسۆیەكی نوێ  بۆ تێگەیشتن لە رێساكانی پراكتیزەكردنی میتۆدی 

مێژووگەرایی و زمانەوانی و سۆسیۆلۆژی تێبگەین.

رات چییە بەرامبەر بەو قسانەی ئیسالم بە توندوتیژییەوە گرێ    •

دەدەن؟

ئەمە مەسەلەی گرێدانێكی گرنگە، لێرەدا هیچ ئاینێك نییە پەنا   -

ئایینەوە، هەموو  بە  پەیوەستە  توندوتیژی  توندوتیژی، چونكە  بەر  نەباتە 

ئاینێكیش داكۆكی لە پاوانكردن و مۆنۆپۆڵكردنی خۆی دەكات بەو پێیەی 

كە راستترین و باشترین ئایینە، كەواتە ئەو كاتەی كە ئایین بانگەشەی ئەمە 

دەكات، ئەوا خۆبەخۆ دەچێتە ناو توندوتیژییەوە، چونكە هەموو ئاینەكانی 

دی رەتدەكاتەوەو دەرگایەكی بەرین دەكاتەوە بۆ هەڵگیرسانی جەنگەكان.

دواجار ئایا ئەمە دەمانباتە سەر ئەوەی باسی عەلمانیەت بكەین   •

و هەڵوێستی تۆ لەو بارەیەوە چییە؟

هەڵوێستی من زۆر روونە لەوەی كە هەوڵدەدەم بە جدی ئەو   -

دیواڵتە تەقلیدییە جێبهێڵم كە عەلمانیەت و ئاین دەخاتە بەرامبەر یەكدی، من 

ئەو عەلمانیەتە رەتدەكەمەوە كە بەعەلمانیەتی خەباتگێڕ ناسراوە، ئەم جۆرە 

عەلمانیەتە هیچ بایەخێك بۆ دیاردەی ئایینی دانانێت، لە وەزیفەی چیرۆك 

و رەمز و مەجاز لە بەرهەمهێنانی مانا تێناگات، هەروەها بۆ بەرهەمهێنانی 

سەرجەم سیستمە دەاللیەكان كە بەهۆی ئەم سیستمانەوە بەشەر تەفسیر 

دەكرێت، سیستمی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و یاسایی و ئابووری لەو سیستمە 

مەعنەوی و رەمزییانەوە دەرهاتوون كە تەحەكوم بە حەساسیەتی تاكەكەس 
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و كۆەوە دەكەن ، ئەمەش لەپێناوی ئەوەی بگەن بە چارەسەرێكی كۆتایی 

بۆ مەسەلە مرۆڤایەتییە ریشەییەكان.

سەرچاوە: 

رۆژنامەی )الزمان( حوزەیرانی 2010.
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بەرهەمەكانی ئەرکون
ئەوەندەی من ئاگادار بم محەمەدئەرکون ئەم كتێبانەی خوارەوەی 

بە زمانی عەرەبی هەیە كە زۆربەیان لەالیەن هاشم ساڵحەوە وەرگێڕدراون، 

جگە لەمانە چەندین كتێبی تری هەیە بە زمانی فەرەنسی و ئینگلیزی و 

هۆڵەندی و ئەڵمانی و ئیندۆنیسی و زمانانی تری دنیا:

1- الفكر العربی  : ترجمة د. عادل العوا. دار عویدات- بیروت- 

سلسلة زدنی علما 1979.

2- اإلسالم بین األمس والغد : ترجمة علی مقلد. بیروت.

مركز  صالح.  هاشم  ترجمة   : اإلسالمی  العربی  الفكر  تاریخیة   -3

اإلنما ء القومی- بیروت 1986.

4- الفكر اإلسالمی : قراءة علمیة. ترجمة هاشم صالح. مركز اإلنماء 

القومی- بیروت 1987.

5- اإلسالم، األخالق والسیاسة: ترجمة هاشم صالح. مركز اإلنما ء 

القومی بالتعاون مع الیونیسكو- بیروت 1986.

6- الفكر اإلسالمی، نقد واجتهاد: ترجمة هاشم صالح. دار الساقی- 

بیروت 1995.

اإلسالمی  الفكر  هو  أین  المقال:  فصل  إلی  التفرقە  فیصل  من   -7

المعاصر؟: ترجمة هاشم صالح. دار الساقی- بیروت 1993.
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الساقی-  دار  صالح.  هاشم  ترجمة  الغرب:  أوروب��ا،  اإلسالم،   -8

بیروت 1995.

دار  صالح.  هاشم  ترجمة  التأصیل:  واستحالة  األصولی  الفكر   -9

الساقی- بیروت 1999.

دار  صالح.  هاشم  ترجمة  العربی:  الفكر  فی  األنسنە  نزعە   -10

الساقی- بیروت 1997.

11- من االجتهاد إلی نقد العقل اإلسالمی. ترجمة هاشم صالح. دار 

الساقی- بیروت 1991.

12-  معارك من أجل األنسنە فی السیاقات اإلسالمیە: ترجمة هاشم 

صالح. دار الساقی- بیروت 2001.

13-  قضایا فی نقد العقل الدینی. ترجمة هاشم صالح. دار الطلیعە- 

بیروت 1998.

الدینی،  الخطاب  تحلیل  إلی  الموروث  التفسیر  من  القرآن    -14

ترجمة هاشم صالح. دار الطلیعە- بیروت 2001.

15- العلمنە والدین، ترجمة هاشم صالح، دار الساقی –ط1 1990-.

16- نحو تاریخ مقارن لالدیان التوحیدیە، ترجمة: هاشم صالح، دار 

الساقی، بیروت- لندن، 2011.

17- تحرير الوعي االسالمي- نحو الخروج من السياجات الدوغمائية 

المغلقة، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة- بيروت، 2011.

هاشم  ترجمة:  المعاصر،  االسالم  حول  والشوامل-  الهوامل   -18

صالح، دار الطليعة- بيروت، 2010.

19- نحو نقد العقل االسالمي، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة، 

بيروت، 2009.
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خۆیشم تا ئێستا ئەم چوار كتێبەی خوارەوەم كردووە بە كوردی:

لەگەڵ  گفتوگۆ   ، مەدەنی  كۆمەڵگای  و  عەلمانییەت  و  1-ئایین 

محەمەدئەرکون ، دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی موكریانی، هەولێر- 2002 

.

2-عەلمانیەت و ئایین: ئیسالم، مەسیحیەت، خۆرئاوا، دەزگای چاپ 

و پەخشی سەردەم، چاپی یەكەم 2005. چاپی دووەم لە پرۆژەی وەرگێڕانی 

شەست كتێبی رێكخراوە دیموكراتییەكان 2009.

3-ئیسالم و گلۆبالیزم، دەزگای سەردەم، سلێمانی، كتێبی گیرفان، 

.2005

4-ئیسالم و عەلمانیەت، سەنتەری لێكۆڵینەوەی فكری و ئەدەبیی 

نما، هەولێر، 2007.

 كە حەزم ئەكرد بەشی هەرە زۆری كتێبەكانی وەربگێڕم و ئەمە لە 

پرۆژەمدا بوو، بەاڵم بەهۆی خوێندنی ماستەرو دكتۆراو كاركردنم لە سلكی 

زانكۆ لەم پرۆژەیە دوور كەوتمەوە، راستتر تەئجیلم كردووە بۆ كاتێكی تر 

كە هەمیشە كاریگەرییئەرکون و ئەدۆنیسم بە ئەندازەیەكی زۆر بەسەرەوە 

بووەو بە پێویستم زانیوە بەرهەمەكانیان بكەم بە كوردی.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ڵی  سا

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید
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18
ئاشنابوون بە بزوتنەوەی 

فیمینیزم
2014كۆمەڵێك نوسەر

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل
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36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان میالد 

ئەلقزی
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58


